
 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชลบุรี 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0560/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลระยอง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลระยอง จังหวัดระยอง ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0573/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพระปกเกล้ำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลพระปกเกล้ำ จังหวัดจันทบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0568/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร จังหวัดปรำจีนบุรี 
ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0561/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสุรินทร์ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0390/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลขอนแก่น 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0058/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลล ำปำง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลล ำปำง จังหวัดล ำปำง ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0231/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลอุตรดิตถ์ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0001/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลรำชบุรี 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0217/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเจ้ำพระยำยมรำช 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเจ้ำพระยำยมรำช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับ
กำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0175/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนครปฐม 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0226/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพระนั่งเกล้ำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลพระนั่งเกล้ำ จังหวัดนนทบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0590/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปทุมธำนี 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0595/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลอ่ำงทอง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0599/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพระนำรำยณ์มหำรำช 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลพระนำรำยณ์มหำรำช จังหวัดลพบุรี ได้รับ
กำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0581/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนหมี่ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบ้ำนหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0030/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลอินทร์บุรี 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0585/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตรำด 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลตรำด จังหวัดตรำด ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0569/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพุทธโสธร 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรำ ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0579/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสระแก้ว 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0575/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชัยภูมิ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0084/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนครพิงค์ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0251/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแพร่ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลแพร่ จังหวัดแพร่ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0334/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลน่ำน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลน่ำน จังหวัดน่ำน ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0233/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพะเยำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลพะเยำ จังหวัดพะเยำ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0032/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเชียงค ำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเชียงค ำ จังหวัดพะเยำ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0335/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีสังวำลย์ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลศรีสังวำลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0252/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลอุทัยธำนี 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0603/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสุโขทัย 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0277/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0365/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลด ำเนินสะดวก 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลด ำเนินสะดวก จังหวัดรำชบุรี ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0218/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนโป่ง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0219/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโพธำรำม 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0220/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพหลพลพยุหเสนำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลพหลพลพยุหเสนำ จังหวัดกำญจนบุรี ได้รับ
กำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0183/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลมะกำรักษ์ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลมะกำรักษ์ จังหวัดกำญจนบุรี ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0184/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระสังฆรำชองค์ท่ี๑๗ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสมเด็จพระสังฆรำชองค์ท่ี๑๗ จังหวัด
สุพรรณบุรี ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร
ทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0176/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบั ติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ  จังหวัด
สมุทรสงครำม ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0229/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพระจอมเกล้ำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลพระจอมเกล้ำ จังหวัดเพชรบุรี ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0199/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0207/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตะกั่วป่ำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0610/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0290/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพระสมุทรเจดีย์สวำทยำนนท์ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลพระสมุทรเจดีย์สวำทยำนนท์ จังหวัด
สมุทรปรำกำร ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบั ติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0126/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบำงใหญ่ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0591/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบำงบัวทอง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0592/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลไทรน้อย 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0593/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปำกเกร็ด 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0044/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลคลองหลวง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0012/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลธัญบุรี 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0011/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลประชำธิปัตย์ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลประชำธิปัตย์ จังหวัดปทุมธำนี ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0606/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำเรือ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0582/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโพธิ์ทอง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลโพธิ์ทอง จังหวัดอ่ำงทอง ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0046/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแสวงหำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลแสวงหำ จังหวัดอ่ำงทอง ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0600/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลวิเศษชัยชำญ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลวิเศษชัยชำญ จังหวัดอ่ำงทอง ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0047/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสำมโก้ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสำมโก้ จังหวัดอ่ำงทอง ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0048/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำวุ้ง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลท่ำวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0049/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลมโนรมย์ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0355/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแก่งคอย 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0586/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลวิหำรแดง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0587/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองแซง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลหนองแซง จังหวัดสระบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0596/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนหมอ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบ้ำนหมอ จังหวัดสระบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0597/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลดอนพุด 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลดอนพุด จังหวัดสระบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0589/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองโดน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลหนองโดน จังหวัดสระบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0588/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเสำไห้ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเสำไห้ จังหวัดสระบุรี ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0584/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลมวกเหล็ก 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0598/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลวังม่วง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลวังม่วง จังหวัดสระบุรี ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0583/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนบึง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0127/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบำงละมุง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบำงละมุง จังหวัดชลบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0128/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพำนทอง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลพำนทอง จังหวัดชลบุรี ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0576/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพนัสนิคม 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0577/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสัตหีบกม๑๐ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสัตหีบกม๑๐ จังหวัดชลบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0578/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ระยอง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ระยอง จังหวัดระยอง ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0580/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนฉำง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0558/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแกลง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลแกลง จังหวัดระยอง ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0572/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลวังจันทร์ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลวังจันทร์ จังหวัดระยอง ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0559/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนค่ำย 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0565/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลขลุง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลขลุง จังหวัดจันทบุรี ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0131/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำใหม่ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0132/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลมะขำม 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลมะขำม จังหวัดจันทบุรี ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0136/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแหลมสิงห์ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0137/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสอยดำว 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสอยดำว จังหวัดจันทบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0566/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเขำคิชฌกูฏ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเขำคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0140/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบำงน้ ำเปรี้ยว 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบำงน้ ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรำ ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0146/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบำงปะกง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0609/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนโพธิ์ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบ้ำนโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0147/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแปลงยำว 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลแปลงยำว จังหวัดฉะเชิงเทรำ ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0148/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีมหำโพธิ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลศรีมหำโพธิ  จังหวัดปรำจีนบุรี ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0562/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปำกพลี 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลปำกพลี จังหวัดนครนำยก ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0010/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลคลองหำด 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลคลองหำด จังหวัดสระแก้ว ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0564/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลวังน้ ำเย็น 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0570/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลวัฒนำนคร 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0563/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลอรัญประเทศ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0571/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมพลบุรี 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0371/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำตูม 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0372/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลรัตนบุรี 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0373/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสนม 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0374/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศีขรภูมิ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0375/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสังขะ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0404/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส ำโรงทำบ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลส ำโรงทำบ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0379/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนเขว้ำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบ้ำนเขว้ำ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0376/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลคอนสวรรค์ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0114/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเกษตรสมบูรณ์ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0115/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองบัวแดง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0116/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลจัตุรัส 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0117/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ ำเหน็จณรงค์ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบ ำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0361/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองบัวระเหว 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0118/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเทพสถิต 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0359/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับ
กำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0360/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนแท่น 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบ้ำนแท่น จังหวัดชัยภูมิ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0119/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแก้งคร้อ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0120/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลคอนสำร 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลคอนสำร จังหวัดชัยภูมิ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0121/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลภักดีชุมพล 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0122/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเนินสง่ำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเนินสง่ำ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0377/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแวงน้อย 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0154/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชนบท 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลชนบท จังหวัดขอนแก่น ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0057/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลกันทรวิชัย 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0299/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเชียงยืน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0081/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนำเชือก 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลนำเชือก จังหวัดมหำสำรคำม ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0556/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนำดูน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลนำดูน จังหวัดมหำสำรคำม ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0557/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลกมลำไสย 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0158/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลจอมทอง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0253/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเทพรัตนเวชชำนุกูลเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเทพรัตนเวชชำนุกูลเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 
พรรษำ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0339/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเชียงดำว 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0254/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลดอยสะเก็ด 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0070/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่แตง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0274/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสะเมิง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0255/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่อำย 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0257/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพร้ำว 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0258/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสันป่ำตอง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0259/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสันก ำแพง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0052/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสันทรำย 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0260/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหำงดง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0261/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลฮอด 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0262/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลดอยเต่ำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลดอยเต่ำ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0263/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลอมก๋อย 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0601/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสำรภี 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสำรภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0265/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเวียงแหง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0292/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่วำง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0266/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่ออน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0267/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่เมำะ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0018/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเกำะคำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเกำะคำ จังหวัดล ำปำง ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0019/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเสริมงำม 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเสริมงำม จังหวัดล ำปำง ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0020/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแจ้ห่ม 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลแจ้ห่ม จังหวัดล ำปำง ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0022/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเถิน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเถิน จังหวัดล ำปำง ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0024/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่ทะ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลแม่ทะ จังหวัดล ำปำง ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0031/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสบปรำบ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสบปรำบ จังหวัดล ำปำง ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0026/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลห้ำงฉัตร 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0027/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเมืองปำน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0028/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตรอน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ ์ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0009/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำปลำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0002/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลน้ ำปำด 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลน้ ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0003/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลฟำกท่ำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0004/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนโคก 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบ้ำนโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0005/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพิชัย 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0006/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลลับแล 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0007/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทองแสนขัน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ์ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0008/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลร้องกวำง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลร้องกวำง จังหวัดแพร่ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0236/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลลอง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลลอง จังหวัดแพร่ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0237/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสูงเม่น 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0238/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสอง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสอง จังหวัดแพร่ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0239/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่จริม 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลแม่จริม จังหวัดน่ำน ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0602/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนหลวง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบำ้นหลวง จังหวัดน่ำน ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0234/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนำน้อย 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลนำน้อย จังหวัดน่ำน ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0033/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำวังผำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0034/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเวียงสำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเวียงสำ จังหวัดน่ำน ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0035/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทุ่งช้ำง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0235/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเชียงกลำง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเชียงกลำง จังหวัดน่ำน ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0382/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสันติสุข 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสันติสุข จังหวัดน่ำน ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0275/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลจุน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลจุน จังหวัดพะเยำ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0276/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเชียงม่วน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเชียงม่วน จังหวัดพะเยำ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0338/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลดอกค ำใต้ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0036/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลปง จังหวัดพะเยำ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0173/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่ใจ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลแม่ใจ จังหวัดพะเยำ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0241/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพำน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลพำน จังหวัดเชียงรำย ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0038/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลป่ำแดด 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลป่ำแดด จังหวัดเชียงรำย ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0056/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่จัน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลแม่จัน จังหวัดเชียงรำย ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0039/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเชียงแสน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0054/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่สรวย 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0242/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเวียงป่ำเป้ำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0055/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพญำเม็งรำย 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลพญำเม็งรำย จังหวัดเชียงรำย ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0074/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเวียงแก่น 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0243/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลขุนตำล 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลขุนตำล จังหวัดเชียงรำย ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0040/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่ฟ้ำหลวง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0075/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่ลำว 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลแม่ลำว จังหวัดเชียงรำย ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0041/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0244/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลขุนยวม 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0269/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปำย 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0270/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่สะเรียง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0271/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่ลำน้อย 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลแม่ลำน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0294/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสบเมย 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0295/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปำงมะผ้ำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0272/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโกรกพระ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0368/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลไพศำลี 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0369/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทัพทัน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลทัพทัน จังหวัดอุทัยธำนี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0604/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสว่ำงอำรมณ์ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสว่ำงอำรมณ์ จังหวัดอุทัยธำนี ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0356/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองฉำง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลหนองฉำง จังหวัดอุทัยธำนี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0370/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลห้วยคต 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลห้วยคต จังหวัดอุทัยธำนี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0381/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพรำนกระต่ำย 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0296/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนตำก 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบ้ำนตำก จังหวัดตำก ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0050/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลคีรีมำศ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลคีรีมำศ จังหวัดสุโขทัย ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0278/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีสัชนำลัย 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0392/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสวรรคโลก 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0399/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีนคร 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0367/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทุ่งเสล่ียม 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0393/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลน้ ำหนำว 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลน้ ำหนำว จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0174/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสวนผ้ึง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสวนผ้ึง จังหวัดรำชบุรี ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0221/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเจ็ดเสมียน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเจ็ดเสมียน จังหวัดรำชบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0222/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปำกท่อ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0223/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลวัดเพลง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลวัดเพลง จังหวัดรำชบุรี ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0224/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลไทรโยค 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0185/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ่อพลอย 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0186/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำกระดำน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลท่ำกระดำน จังหวัดกำญจนบุรี ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0187/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระสังฆรำชองค์ท่ี๑๙ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสมเด็จพระสังฆรำชองค์ท่ี๑๙ จังหวัด
กำญจนบุรี ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร
ทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0188/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทองผำภูมิ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลทองผำภูมิ  จังหวัดกำญจนบุรี ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0189/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสังขละบุรี 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0190/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเจ้ำคุณไพบูลย์พนมทวน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเจ้ำคุณไพบูลย์พนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี 
ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0191/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย จังหวัดกำญจนบุรี ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0192/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสถำนพระบำรมี 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสถำนพระบำรมี จังหวัดกำญจนบุรี ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0193/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลด่ำนช้ำง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลด่ำนช้ำง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0177/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบำงปลำม้ำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0178/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีประจันต์ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0179/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลดอนเจดีย์ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0180/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสำมชุก 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสำมชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0181/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลอู่ทอง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0182/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองหญ้ำไซ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0230/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลก ำแพงแสน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลก ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0342/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนครชัยศรี 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0195/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลห้วยพลู 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0196/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบำงเลน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบำงเลน จังหวัดนครปฐม ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0227/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสำมพรำน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสำมพรำน จังหวัดนครปฐม ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0197/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลกระทุ่มแบน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0214/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนภำลัย 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลนภำลัย จังหวัดสมุทรสงครำม ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0215/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลอัมพวำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลอัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0216/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเขำย้อย 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเขำย้อย จังหวัดเพชรบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0200/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองหญ้ำปล้อง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0201/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชะอ ำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0202/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำยำง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0203/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนลำด 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0204/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนแหลม 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0205/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแก่งกระจำน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0206/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลกุยบุรี 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0208/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทับสะแก 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0209/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบำงสะพำน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0210/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบำงสะพำนน้อย 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0211/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปรำณบุรี 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0212/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหัวหิน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0213/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสำมร้อยยอด 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับ
กำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0228/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเกำะยำวชัยพัฒน์ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเกำะยำวชัยพัฒน์ จังหวัดพังงำ ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0611/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตะกั่วทุ่ง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงำ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0612/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท้ำยเหมืองชัยพัฒน์ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลท้ำยเหมืองชัยพัฒน์ จังหวัดพังงำ ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0613/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลถลำง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลถลำง จังหวัดภูเก็ต ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0614/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำแซะ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลท่ำแซะ จังหวัดชุมพร ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0304/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปะทิว 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลปะทิว จังหวัดชุมพร ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0305/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลมำบอ ำมฤต 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลมำบอ ำมฤต จังหวัดชุมพร ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0306/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหลังสวน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0307/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปำกน้ ำหลังสวน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลปำกน้ ำหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0308/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพะโต๊ะ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0310/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสวี 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสวี จังหวัดชุมพร ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0311/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทุ่งตะโก 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0312/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนำหม่อม 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลนำหม่อม จังหวัดสงขลำ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0068/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบำงกล่ ำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบำงกล่ ำ จังหวัดสงขลำ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0069/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลมำยอ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลมำยอ จังหวัดปัตตำนี ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0155/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่ลำน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลแม่ลำน จังหวัดปัตตำนี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0246/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบำเจำะ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบำเจำะ จังหวัดนรำธิวำส ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0615/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลระแงะ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลระแงะ จังหวัดนรำธิวำส ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0616/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลรือเสำะ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลรือเสำะ จังหวัดนรำธิวำส ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0077/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีสำคร 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลศรีสำคร จังหวัดนรำธิวำส ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0078/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแว้ง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลแว้ง จังหวัดนรำธิวำส ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0079/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสุไหงปำดี 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสุไหงปำดี จังหวัดนรำธิวำส ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0247/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชเด่นชัย 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้รับ
กำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0240/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชปัว 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชปัว จังหวัดน่ำน ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0042/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชจอมบึง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชจอมบึง จังหวัดรำชบุรี 
ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0225/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเมตตำประชำรักษ์ (วัดไร่ขิง) 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเมตตำประชำรักษ์ (วัดไร่ขิง) จังหวัดนครปฐม 
ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0198/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่ำน ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0337/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อนำมัยท่ี 9 นครรำชสีมำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ศูนย์อนำมัยท่ี 9 นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ ได้รับ
กำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0384/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นรำชนครินทร์ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นรำชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น 
ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0160/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อนำมัยท่ี 7 ขอนแก่น 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ศูนย์อนำมัยท่ี 7 ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0161/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสวนปรุง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0072/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลประสำทเชียงใหม่ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลประสำทเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0073/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อนำมัยท่ี 5 รำชบุรี 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ศูนย์อนำมัยท่ี 5 รำชบุรี จังหวัดรำชบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0279/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลรำชสำส์น 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลรำชสำส์น จังหวัดฉะเชิงเทรำ ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0151/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลมะเร็งชลบุรี 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลมะเร็งชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0567/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสนง. ป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม่ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์สนง. ป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0341/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลธัญญำรักษ์ เชียงใหม่ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับ
กำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0273/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเขำฉกรรจ์ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเขำฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0152/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลจะแนะ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลจะแนะ จังหวัดนรำธิวำส ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0248/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหลวงพ่อเป่ิน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลหลวงพ่อเปิ่น จังหวัดนครปฐม ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0300/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลธัญญำรักษ์ สงขลำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ สงขลำ จังหวัดสงขลำ ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0400/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อนำมัยท่ี 12 ยะลำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ศูนย์อนำมัยท่ี 12 ยะลำ จังหวัดยะลำ ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0364/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเจำะไอร้อง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเจำะไอร้อง จังหวัดนรำธิวำส ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0249/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระญำณสังวร 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสมเด็จพระญำณสังวร จังหวัดเชียงรำย ได้รับ
กำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0043/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสนง. ป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 รำชบุรี 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์สนง. ป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 รำชบุรี จังหวัดรำชบุรี ได้รับ
กำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0343/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลห้วยกระเจำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลห้วยกระเจำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ 
จังหวัดกำญจนบุรี ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0194/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพระทองค ำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลพระทองค ำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0124/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเขำชะเมำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเขำชะเมำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ 
จังหวัดระยอง ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0574/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ จังหวัด
นรำธิวำส ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร
ทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0250/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเขวำสินรินทร์ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลเขวำสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0378/2557 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองมะโมง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลหนองมะโมง จังหวัดชัยนำท ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0605/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนคำ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบ้ำนคำ จังหวัดรำชบุรี ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0607/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบำงบัวทอง ๒ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลบำงบัวทอง ๒ จังหวัดนนทบุรี ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0594/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp


 

 

ท่ี  สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบ
 ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลคลองเข่ือน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข 
               ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรำ ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน 0608/2560 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ขอแจ้งให้หน่วยงำนของท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ท่ี เว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลือก มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข หรือเข้ำถึง
โดยตรงได้ท่ี http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำน
ผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย (๑)  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์รำยงำนผล
กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงควำมนับถือ                

 
กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๕๑ ๑๒๗๐ 
Email     blqs9702@gmail.com
 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp

