
 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชลบุรี  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลชลบุรี ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลข
ทะเบียน ๐๕๖๐/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำร
เฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลระยอง  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลระยอง ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๕๗๓/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพระปกเกล้ำ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลพระปกเกล้ำ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๕๖๘/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน ๐๕๖๑/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือ
แจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสุรินทร์  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลสุรินทร์ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๓๙๐/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลขอนแก่น  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลขอนแก่น ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๐๕๘/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลล ำปำง  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์  โรงพยำบำลล ำปำง ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๓๑/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลรำชบุรี  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์  โรงพยำบำลรำชบุรี ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๑๗/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนครปฐม  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลนครปฐม ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๒๖/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพระนั่งเกล้ำ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลพระนั่งเกล้ำ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๕๙๐/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปทุมธำนี  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลปทุมธำนี ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๕๙๕/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลอ่ำงทอง  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลอ่ำงทอง ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๕๙๙/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพระนำรำยณ์มหำรำช  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลพระนำรำยณ์มหำรำช ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน ๐๕๘๑/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือ
แจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนหมี่  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลบ้ำนหมี่ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๐๓๐/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลอินทร์บุรี  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลอินทร์บุรี ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๕๘๕/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตรำด  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลตรำด ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลข
ทะเบียน ๐๕๖๙/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำร
เฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพุทธโสธร  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลพุทธโสธร ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๕๗๙/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชัยภูมิ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลชัยภูมิ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลข
ทะเบียน ๐๐๘๔/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำร
เฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนครพิงค์  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลนครพิงค์ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๕๑/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลน่ำน  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลน่ำน ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลข
ทะเบียน ๐๒๓๓/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำร
เฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพะเยำ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลพะเยำ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลข
ทะเบียน ๐๐๓๒/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำร
เฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเชียงค ำ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลเชียงค ำ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๓๓๕/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีสังวำลย์  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลศรีสังวำลย์ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๕๒/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลอุทัยธำนี  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลอุทัยธำนี ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๖๐๓/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสุโขทัย  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลสุโขทัย ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๗๗/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน ๐๓๖๕/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือ
แจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโพธำรำม  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลโพธำรำม ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๒๐/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลมะกำรักษ์  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลมะกำรักษ์ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๑๘๔/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที ่
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพระจอมเกล้ำ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลพระจอมเกล้ำ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๑๙๙/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตะกั่วป่ำ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลตะกั่วป่ำ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๖๑๐/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพระสมุทรเจดีย์สวำทยำนนท์  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลพระสมุทรเจดีย์สวำทยำนนท์ ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน ๐๑๒๖/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำง
ถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบ
ก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบำงบัวทอง  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลบำงบัวทอง ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๕๙๒/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 
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ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลไทรน้อย  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลไทรน้อย ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๕๙๓/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลคลองหลวง  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลคลองหลวง ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๐๑๒/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลธัญบุรี  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลธัญบุรี ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลข
ทะเบียน ๐๐๑๑/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำร
เฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลประชำธิปัตย์  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลประชำธิปัตย์ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๖๐๖/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำเรือ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย ์โรงพยำบำลท่ำเรือ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลข
ทะเบียน ๐๕๘๒/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำร
เฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโพธิ์ทอง  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งทีส่่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลโพธิ์ทอง ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๐๔๖/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแสวงหำ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลแสวงหำ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๖๐๐/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลวิเศษชัยชำญ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลวิเศษชัยชำญ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๐๔๗/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสำมโก้  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์  โรงพยำบำลสำมโก้ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๐๔๘/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลมโนรมย์  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลมโนรมย์ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๓๕๕/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โ ดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแก่งคอย  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลแก่งคอย ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๕๘๖/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลวิหำรแดง  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลวิหำรแดง ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๕๘๗/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองแซง  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลหนองแซง ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๕๙๖/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองโดน  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลหนองโดน ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๕๘๘/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเสำไห้  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลเสำไห้ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลข
ทะเบียน ๐๕๘๔/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำร
เฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลมวกเหล็ก  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลมวกเหล็ก ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๕๙๘/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนบึง  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลบ้ำนบึง ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๑๒๗/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสัตหีบกม๑๐  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลสัตหีบกม๑๐ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๕๗๘/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแหลมสิงห์  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลแหลมสิงห์ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๑๓๗/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสอยดำว  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลสอยดำว ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๕๖๖/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเขำคิชฌกูฏ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลเขำคิชฌกูฏ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๑๔๐/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนโพธิ์  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลบ้ำนโพธิ์  ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๑๔๗/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปำกพลี  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลปำกพลี ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๐๑๐/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลคลองหำด  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลคลองหำด ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๕๖๔/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกีย่วข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลวังน้ ำเย็น  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลวังน้ ำเย็น ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๕๗๐/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลวัฒนำนคร  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลวัฒนำนคร ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๕๖๓/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลอรัญประเทศ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลอรัญประเทศ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๕๗๑/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับ รอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมพลบุรี  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลชุมพลบุรี ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๓๗๑/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลรัตนบุรี  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลรัตนบุรี ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๓๗๓/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสังขะ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลสังขะ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลข
ทะเบียน ๐๔๐๔/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำร
เฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนเขว้ำ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลบ้ำนเขว้ำ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๓๗๖/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเกษตรสมบูรณ์  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลเกษตรสมบูรณ ์ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๑๑๕/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองบัวแดง  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลหนองบัวแดง ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๑๑๖/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองบัวระเหว  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลหนองบัวระเหว ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน ๐๑๑๘/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือ
แจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกีย่วข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลคอนสำร  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลคอนสำร ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๑๒๑/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลภักดีชุมพล  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลภักดีชุมพล ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๑๒๒/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเนินสง่ำ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลเนินสง่ำ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๓๗๗/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแวงน้อย  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลแวงน้อย ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๑๕๔/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชนบท  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลชนบท ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลข
ทะเบียน ๐๐๕๗/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำร
เฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลกันทรวิชัย  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลกันทรวิชัย ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๙๙/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเชียงยืน  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลเชียงยืน ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๐๘๑/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนำเชือก  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลนำเชือก ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๕๕๖/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนำดูน  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลนำดูน ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลข
ทะเบียน ๐๕๕๗/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำร
เฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลกมลำไสย  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลกมลำไสย ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๑๕๘/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเทพรัตนเวชชำนุกูลเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลเทพรัตนเวชชำนุกูลเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 
พรรษำ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน ๐๓๓๙/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่ง
หนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และ
แจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสันป่ำตอง  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลสันป่ำตอง ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๕๙/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสันทรำย  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลสันทรำย ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๖๐/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลฮอด  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลฮอด ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลข
ทะเบียน ๐๒๖๒/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำร
เฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลอมก๋อย  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลอมก๋อย ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๖๐๑/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีส่ดุ 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสำรภี  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลสำรภี ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลข
ทะเบียน ๐๒๖๕/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำร
เฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่วำง  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์  โรงพยำบำลแม่วำง ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๖๖/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จงึเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเสริมงำม  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลเสริมงำม ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๐๒๐/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแจ้ห่ม  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลแจ้ห่ม ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลข
ทะเบียน ๐๐๒๒/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำร
เฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสบปรำบ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลสบปรำบ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๐๒๖/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตรอน  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งทีส่่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลตรอน ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลข
ทะเบียน ๐๐๐๙/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำร
เฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลน้ ำปำด  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลน้ ำปำด ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๐๐๓/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกีย่วข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนโคก  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลบ้ำนโคก ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๐๐๕/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพิชัย  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลพิชัย ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลข
ทะเบียน ๐๐๐๖/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำร
เฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทองแสนขัน  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลทองแสนขัน ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๐๐๘/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำ ศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่จริม  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลแม่จริม ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๖๐๒/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนหลวง  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลบ้ำนหลวง ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๓๔/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนำน้อย  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลนำน้อย ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๐๓๓/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำวังผำ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลท่ำวังผำ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๐๓๔/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเชียงกลำง  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลเชียงกลำง ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๓๘๒/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลจุน  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลจุน ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลข
ทะเบียน ๐๒๗๖/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำร
เฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเชียงม่วน  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลเชียงม่วน ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๓๓๘/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลดอกค ำใต้  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลดอกค ำใต้ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๐๓๖/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่ใจ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลแม่ใจ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลข
ทะเบียน ๐๒๔๑/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำร
เฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพำน  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลพำน ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลข
ทะเบียน ๐๐๓๘/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำร
เฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลป่ำแดด  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลป่ำแดด ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๐๕๖/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่จัน  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลแม่จัน ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลข
ทะเบียน ๐๐๓๙/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำร
เฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเชียงแสน  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลเชียงแสน ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๐๕๔/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่สรวย  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลแม่สรวย ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๔๒/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเวียงป่ำเป้ำ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลเวียงป่ำเป้ำ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๐๕๕/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพญำเม็งรำย  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลพญำเม็งรำย ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๐๗๔/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลขุนตำล  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลขุนตำล ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๐๔๐/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่ฟ้ำหลวง  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลแม่ฟ้ำหลวง ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๐๗๕/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่ลำว  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลแม่ลำว ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๐๔๑/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๔๔/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่สะเรียง  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลแม่สะเรียง ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๗๑/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสบเมย  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์  โรงพยำบำลสบเมย ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๙๕/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโกรกพระ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลโกรกพระ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๓๖๘/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลไพศำลี  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลไพศำลี ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๓๖๙/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับ รอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทัพทัน  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์  โรงพยำบำลทัพทัน ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๖๐๔/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที ่
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสว่ำงอำรมณ์  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลสว่ำงอำรมณ์ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๓๕๖/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองฉำง  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลหนองฉำง ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๓๗๐/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลห้วยคต  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลห้วยคต ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๓๘๑/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพรำนกระต่ำย  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลพรำนกระต่ำย ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๙๖/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีสัชนำลัย  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลศรีสัชนำลัย ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๓๙๒/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที ่
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสวรรคโลก  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลสวรรคโลก ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๓๙๙/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีนคร  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์  โรงพยำบำลศรีนคร ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๓๖๗/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทุ่งเสลี่ยม  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลทุ่งเสลี่ยม ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๓๙๓/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลน้ ำหนำว  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลน้ ำหนำว ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๑๗๔/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติ กำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสวนผึ้ง  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์  โรงพยำบำลสวนผึ้ง ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๒๑/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำกระดำน  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลท่ำกระดำน ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๑๘๗/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระสังฆรำชองค์ท่ี๑๙  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลสมเด็จพระสังฆรำชองค์ที่๑๙ ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน ๐๑๘๘/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำง
ถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบ
ก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
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ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทองผำภูมิ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลทองผำภูมิ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๑๘๙/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสังขละบุรี  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลสังขละบุรี ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๑๙๐/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเจ้ำคุณไพบูลย์พนมทวน  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลเจ้ำคุณไพบูลย์พนมทวน ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน ๐๑๙๑/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือ
แจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคณุภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลด่ำนมะขำมเตี้ย  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเตี้ย ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน ๐๑๙๒/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือ
แจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสำมชุก  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลสำมชุก ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๑๘๑/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติ กำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลอู่ทอง  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลอู่ทอง ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลข
ทะเบียน ๐๑๘๒/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำร
เฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุม่พัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบำงเลน  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลบำงเลน ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๒๗/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนภำลัย  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลนภำลัย ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๑๕/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเขำย้อย  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลเขำย้อย ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๐๐/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชะอ ำ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลชะอ ำ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลข
ทะเบียน ๐๒๐๒/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำร
เฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำยำง  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลท่ำยำง ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๐๓/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนลำด  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลบ้ำนลำด ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๐๔/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนแหลม  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลบ้ำนแหลม ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๐๕/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบำงสะพำนน้อย  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลบำงสะพำนน้อย ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน ๐๒๑๑/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือ
แจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสำมร้อยยอด  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลสำมร้อยยอด ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๒๘/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเกำะยำวชัยพัฒน์  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลเกำะยำวชัยพัฒน์ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน ๐๖๑๑/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือ
แจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศพัท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตะกั่วทุ่ง  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลตะกั่วทุ่ง ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๖๑๒/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท้ำยเหมืองชัยพัฒน์  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งทีส่่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลท้ำยเหมืองชัยพัฒน์ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์  ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน ๐๖๑๓/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือ
แจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลถลำง  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลถลำง ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลข
ทะเบียน ๐๖๑๔/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำร
เฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพะโต๊ะ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์  โรงพยำบำลพะโต๊ะ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๓๑๐/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสวี  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลสวี ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลข
ทะเบียน ๐๓๑๑/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำร
เฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนำหม่อม  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลนำหม่อม ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๐๖๘/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบำงกล่ ำ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลบำงกล่ ำ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๐๖๙/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลมำยอ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลมำยอ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลข
ทะเบียน ๐๑๕๕/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำร
เฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่ลำน  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์  โรงพยำบำลแม่ลำน ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๔๖/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบำเจำะ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลบำเจำะ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๖๑๕/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลระแงะ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์  โรงพยำบำลระแงะ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๖๑๖/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลรือเสำะ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลรือเสำะ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๐๗๗/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีสำคร  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลศรีสำคร ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๐๗๘/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 
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ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสุไหงปำดี  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลสุไหงปำดี ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๔๗/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที ่
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชเด่นชัย  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชเด่นชัย ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน ๐๒๔๐/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรไดส้่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือ
แจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชปัว  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชปัว ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน ๐๐๔๒/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือ
แจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติ กำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชจอมบึง  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชจอมบึง ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน ๐๒๒๕/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือ
แจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน ๐๓๓๗/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรไดส้่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือ
แจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นรำชนครินทร์  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นรำชนครินทร์ ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน ๐๑๖๐/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำง
ถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบ
ก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
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ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อนำมัยที่ 7 ขอนแก่น  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ศูนย์อนำมัยที่ 7 ขอนแก่น ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๑๖๑/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลมะเร็งชลบุรี  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลมะเร็งชลบุรี ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๕๖๗/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเขำฉกรรจ์  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลเขำฉกรรจ์ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๑๕๒/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลธัญญำรักษ์ สงขลำ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ สงขลำ ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน ๐๔๐๐/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือ
แจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุม่พัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อนำมัยที่ 12 ยะลำ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ศูนย์อนำมัยที่ 12 ยะลำ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๓๖๔/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเจำะไอร้อง  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลเจำะไอร้อง ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๒๔๙/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระญำณสังวร  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมท่ีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลสมเด็จพระญำณสังวร ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน ๐๐๔๓/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือ
แจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 
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ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลห้วยกระเจำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลห้วยกระเจำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ 
ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน ๐๑๙๔/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่ง
หนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และ
แจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
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ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขทะเบียน ๐๒๕๐/๒๕๕๗ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำง
ถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบ
ก ำหนดเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุม่พัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองมะโมง  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลหนองมะโมง ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๖๐๕/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp
mailto:blqs9702@gmail.com


 

 

ที ่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว       ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
        กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
        ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

           พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน   
          กระทรวงสำธำรณสุข 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลคลองเขื่อน  
อ้ำงถึง ๑. หนังสือที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ว ๗๕๙๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งให้รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
     ระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลคลองเขื่อน ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
หมำยเลขทะเบียน ๐๖๐๘/๒๕๖๐ และส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรได้ส่งหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ เพ่ือแจ้งให้
รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และแจ้งวันครบก ำหนดเฝ้ำระวัง
ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แล้ว นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ยังไม่ได้รับข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอ      
เร่งรัดการรายงานผล และขอให้ท่ำนรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถเข้ำถึงโดยตรงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp โดยมีวิธีรำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) โดยขอให้
รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร  ขอน ำรำยชื่อหน่วยงำนของท่ำนออกจำกระบบกำรรับรอง โดยจะประกำศ ทำงเวบ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรโดยด่วน จะเป็นพระคุณ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยสุรศักดิ์ หมื่นพล) 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๕๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ blqs9702@gmail.com 
 
 
 
 

 

 

ด่วนทีสุ่ด 

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