
คู่มือการใช้งานโปรแกรมแบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) 75 ข้อ          G 0715029 
เพื่อประเมินตนเอง (Self assessment) ตามมาตรฐานห้องปฏิบัตกิารทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข   
วันท่ีออกเอกสาร 16 พฤษภาคม 2561       แก้ไขครั้งท่ี 00 
ส านักมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์             หน้า 1 ของ 11 หน้า 
 

ผู้จัดท า นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์ ผู้รับรอง นางสาวอมรรัตน์ ทัศนกิจ/นายสุรศักดิ์ หมื่นพล ผู้อนุมัติใช้ นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ 
         (นางสาวเรวดี สิริธญัญานนท์) (นางสาวอมรรัตน์ ทัศนกิจ/นายสุรศักดิ์ หมื่นพล)           (นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์) 
 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมแบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) 75 ข้อ  
เพื่อประเมินตนเอง (Self assessment) ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

 
1. ความมุ่งหมาย 
 เพ่ือเป็นคู่มือการใช้งานโปรแกรมแบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) 75 ข้อ ตามมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข โดยห้องปฏิบัติการที่ประสงค์จะขอการรับรอง ใช้เป็นแนวทาง
รายงานผลประเมินตนเอง โดยเข้าใช้งาน รายงานข้อมูลห้องปฏิบัติการ และผลประเมินตนเองได้ถูกต้อง และเป็น
แนวทางเดียวกัน  
 
2. การใช้งาน 
 ครอบคลุมข้ันตอนและการด าเนินการส าคัญที่ห้องปฏิบัติการประสงค์จะขอการรับรอง กรณีรายใหม่ และ
กรณีต่ออายุการรับรอง จะต้องรายงานข้อมูลห้องปฏิบัติการ และประเมินระบบคุณภาพตนเองตามมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 
3. เอกสารอ้างอิง 
 3.1 นโยบาย ข้อก าหนด และเงื่อนไข การรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
 3.2 G 0715028 คู่มือการให้บริการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตาม
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 
 
4. นิยามและค าย่อ 
 4.1 ผู้ใช้งาน หมายถึง บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ประสงค์จะขอรับรอง โดยก าหนด 1 คน 
ต่อ 1 ห้องปฏิบัติการ ต่อ 1 UserID 
 4.2 ประเมินตนเอง (Self assessment) บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ประสงค์จะขอรับรอง
ประเมินตนเอง โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่มี และประเมินตามจริงให้สอดคล้องตามข้อก าหนด และผ่าน
เกณฑ์การตรวจประเมิน 
   
5. เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
 5.1 มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 01  
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 การลงทะเบียน (Login) และรายงานผลประเมินตนเอง (Self assessment) 
  6.1.1 ผู้ใช้งาน (User) เข้าสู่โปรแกรมแบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) 75 ข้อ 
เข้าถึงได้ที่ http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/webroot/qa/webblqs/asp/checkstd/audit2_login.asp 
และกรอกข้อมูลรหัสหน่วยงาน 5 หลัก และรหัสผ่าน โดยการใช้งานครั้งแรกยังไม่ต้องใส่รหัสผ่าน ให้คลิกปุ่ม 
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เพื่อประเมินตนเอง (Self assessment) ตามมาตรฐานห้องปฏิบัตกิารทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข   
วันท่ีออกเอกสาร 16 พฤษภาคม 2561       แก้ไขครั้งท่ี 00 
ส านักมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์             หน้า 2 ของ 11 หน้า 
 

ผู้จัดท า นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์ ผู้รับรอง นางสาวอมรรัตน์ ทัศนกิจ/นายสุรศักดิ์ หมื่นพล ผู้อนุมัติใช้ นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ 
         (นางสาวเรวดี สิริธญัญานนท์) (นางสาวอมรรัตน์ ทัศนกิจ/นายสุรศักดิ์ หมื่นพล)           (นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์) 
 

Login และเมื่อเข้าสู่โปรแกรมได้แล้ว ให้ก าหนดรหัสผ่านในโปรแกรม และน ารหัสผ่านมาใช้ในครั้งต่อไปทุกครั้ง
ก่อนเข้าใช้งาน 

 
 

 
  6.1.2 หากผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน คลิกท่ี “ลืมรหัสผ่าน” เพ่ือเข้าสู่กระบวนการกู้คืนรหัสผ่านต่อไป 
โดยจะต้องกรอกข้อมูล 3 ฟิลด์ ได้แก่ รหัสหน่วยงาน 5 หลัก ชื่อจังหวัด และ จ านวนเตียงที่ลงทะเบียน 
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ส านักมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์             หน้า 3 ของ 11 หน้า 
 

ผู้จัดท า นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์ ผู้รับรอง นางสาวอมรรัตน์ ทัศนกิจ/นายสุรศักดิ์ หมื่นพล ผู้อนุมัติใช้ นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ 
         (นางสาวเรวดี สิริธญัญานนท์) (นางสาวอมรรัตน์ ทัศนกิจ/นายสุรศักดิ์ หมื่นพล)           (นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์) 
 

  6.1.3 เมื่อผู้ใช้งาน login ผ่านระบบจะเปิดเว็บเพจหน้าแรก โดยดึงข้อมูลพ้ืนฐานของ
ห้องปฏิบัติการขึ้นมาให้ในเบื้องต้น และผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ได้ จากนั้นกดปุ่มด าเนินการต่อ-- >
ส่วนที่ 2 

 

 
 
  6.1.4 เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มบันทึก ระบบจะแจ้งว่าได้ท าการบันทึกแล้ว/ปรับปรุงข้อมูลแล้ว ผู้ใช้งาน
คลิกปุ่ม OK และจะเปิดขั้นตอนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
  6.1.5 ผู้ใช้งาน เข้าสู่เว็บเพจหน้าที่ 2 จะเป็นการกรอกข้อมูลของหน่วยงาน หัวข้อบุคลากร 
สถานที่และสิ่งแวดล้อม เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศในห้องปฏิบัติการ และสถานะการได้รับรอง
คุณภาพของหน่วยงาน 
  6.1.6 ผู้ใช้งาน กรอกข้อมูลในเว็บเพจหน้าที่ 2 และกดปุ่มบันทึกและด าเนินการต่อ 
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ผู้จัดท า นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์ ผู้รับรอง นางสาวอมรรัตน์ ทัศนกิจ/นายสุรศักดิ์ หมื่นพล ผู้อนุมัติใช้ นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ 
         (นางสาวเรวดี สิริธญัญานนท์) (นางสาวอมรรัตน์ ทัศนกิจ/นายสุรศักดิ์ หมื่นพล)           (นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์) 
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ผู้จัดท า นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์ ผู้รับรอง นางสาวอมรรัตน์ ทัศนกิจ/นายสุรศักดิ์ หมื่นพล ผู้อนุมัติใช้ นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ 
         (นางสาวเรวดี สิริธญัญานนท์) (นางสาวอมรรัตน์ ทัศนกิจ/นายสุรศักดิ์ หมื่นพล)           (นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์) 
 

  6.1.7 ผู้ใช้งาน กรอกข้อมูลในเว็บเพจหน้าที่ 3 เป็น checklist ของระบบคุณภาพ โดยระบบจะ
แสดง ข้อที่ 1-20 ผู้ใช้งานประเมินผลคะแนน และกรอกข้อมูลหลักฐานหรือเอกสารที่ช่องขวาสุด ให้ครบถ้วนทุก
ข้อ และคลิกปุ่มบันทึกและด าเนินการต่อ 
 

 
 
 
   6.1.8 ผู้ใช้งาน กรอกข้อมูลในเว็บเพจหน้าที่ 4 เป็น checklist ของระบบคุณภาพ โดยระบบจะ
แสดง ข้อที่ 21-40 ผู้ใช้งานประเมินผลคะแนน และกรอกข้อมูลหลักฐานหรือเอกสารที่ช่องขวาสุด ให้ครบถ้วนทุก
ข้อ และคลิกปุ่มบันทึกและด าเนินการต่อ 
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         (นางสาวเรวดี สิริธญัญานนท์) (นางสาวอมรรัตน์ ทัศนกิจ/นายสุรศักดิ์ หมื่นพล)           (นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์) 
 

  
 
  6.1.9 ผู้ใช้งาน กรอกข้อมูลในเว็บเพจหน้าที่ 5 เป็น checklist ของระบบคุณภาพ โดยระบบจะ
แสดง ข้อที่ 41-58 ผู้ใช้งานประเมินผลคะแนน และกรอกข้อมูลหลักฐานหรือเอกสารที่ช่องขวาสุด ให้ครบถ้วนทุก
ข้อ และคลิกปุ่มบันทึกและด าเนินการต่อ 
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ผู้จัดท า นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์ ผู้รับรอง นางสาวอมรรัตน์ ทัศนกิจ/นายสุรศักดิ์ หมื่นพล ผู้อนุมัติใช้ นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ 
         (นางสาวเรวดี สิริธญัญานนท์) (นางสาวอมรรัตน์ ทัศนกิจ/นายสุรศักดิ์ หมื่นพล)           (นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์) 
 

 
 
   6.1.10 ผู้ใช้งาน กรอกข้อมูลในเว็บเพจหน้าที่ 6 เป็น checklist ของระบบคุณภาพ โดยระบบจะ
แสดง ข้อที่ 59-75 ผู้ใช้งานประเมินผลคะแนน และกรอกข้อมูลหลักฐานหรือเอกสารที่ช่องขวาสุด ให้ครบถ้วนทุก
ข้อ รวมทั้ง สรุปข้อดีของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สรุปข้อควรปรับปรุง และคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 
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ส านักมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์             หน้า 8 ของ 11 หน้า 
 

ผู้จัดท า นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์ ผู้รับรอง นางสาวอมรรัตน์ ทัศนกิจ/นายสุรศักดิ์ หมื่นพล ผู้อนุมัติใช้ นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ 
         (นางสาวเรวดี สิริธญัญานนท์) (นางสาวอมรรัตน์ ทัศนกิจ/นายสุรศักดิ์ หมื่นพล)           (นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์) 
 

  6.1.11 ผู้ใช้งาน ตรวจสอบสรุปผลคะแนน  
 

 
 
  6.1.12 ผลคะแนนที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน ห้องปฏิบัติการได้คะแนน > 80% และ The 
Must ได้อย่างน้อย 1 คะแนน แต่ถ้ากรณีห้องปฏิบัติการได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ห้องปฏิบัติการควรพัฒนาและ
ด าเนินการให้สอดคล้องตามข้อก าหนด จนกระท่ังผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน แล้วจึงกลับมา Login เข้าโปรแกรม
เพ่ือปรับปรุงคะแนน 
  6.1.13 กรณีผู้ใช้งานต้องการปรับปรุงผลคะแนน และ/หรือ แก้ไขการรายงานข้อมูล “คลิกปุ่ม
แก้ไขฟอร์ม” ที่อยู่ส่วนท้ายของแต่ละเว็บเพจ โดยโปรแกรมก าหนดให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลแต่ละหน้าได้ จะ
มีหน้าต่างเพ่ือถามยืนยันความต้องการแก้ไขฟอร์ม คลิกปุ่ม OK และท าการแก้ไขให้แล้วเสร็จ และคลิกปุ่มบันทึก  

 
 
 6.2 ระบบรายงานเพื่อแสดงการบันทึกข้อมูลของห้องปฏิบัติการ 
  6.2.1 ผู้ใช้งานตรวจสอบการรายงานเข้าสู่โปรแกรม โดยคลิกที่ “รายงาน” ที่อยู่ส่วนบนของแต่
ละเว็บเพจ หน้าจอเว็บจะแสดงรายงานของระบบตามจังหวัดที่ท าการบันทึกไว้ 
  6.2.2 ระบบจะแสดงรายชื่อโรงพยาบาลที่รายงานข้อมูลในแต่ละจังหวัด  
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วันท่ีออกเอกสาร 16 พฤษภาคม 2561       แก้ไขครั้งท่ี 00 
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 6.3 การสั่งพิมพ์ 
  6.3.1 ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์ได้ทุกหน้า โดยคลิกที่ปุ่มสั่งพิมพ์ ที่อยู่ส่วนท้ายของแต่ละเว็บเพจ 
  6.3.2 ผู้ใช้งานควรเก็บรายงานที่สั่งพิมพ์ออกมาไว้ที่ห้องปฏิบัติการ 1 ชุด และส าเนาให้ผู้ตรวจ
ประเมิน Internal audit 1 ชุด เพื่อผู้ตรวจประเมินน าไปศึกษาและตรวจสอบระบบคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการ
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 7. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 จัดท าเป็นครั้งแรก 
 
8. การบันทึกข้อมูลและเอกสารที่ใช้ 
  

1 FORM แบบรายงานตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) 75 ข้อ  
  
9. รายละเอียดอ่ืนๆ 
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รายนามผู้ถือเอกสารควบคุม 
 

1. ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ    รหัส 07 00 

2. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ     รหัส 07 02 

3. หัวหน้ากลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ     รหัส 07 03 

4. นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์     


