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คู่มือส่งค ำร้องขอรับกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน (Internal audit) ในโปรแกรมฯ 
ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์กระทรวงสำธำรณสุข 

 
1.  ควำมมุ่งหมำย (Purpose) 
 เพ่ือใช้เป็นคู่มือส่งค ำร้องขอรับกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน (Internal audit) ตำมมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์กระทรวงสำธำรณสุข 
 
2.  กำรใช้งำน (Application) 
 ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และผู้ตรวจประเมินคุณภำพภำยใน (Internal auditor) น ำไปใช้ปฏิบัติ 
เพ่ือรำยงำนผลกำรตรวจประเมิน Internal audit ในโปรแกรมแบบตรวจติดตำมและประเมินผล (Checklist) 
75 ข้อ ได้ถูกต้อง 
 
3.  เอกสำรอ้ำงอิง (References) 
 3.1 G 07 15 031 คู่มือกำรตรวจประเมินระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์กระทรวงสำธำรณสุข    
 3.2. นโยบำย ข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
มำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์  
 
4.  นิยำมและค ำย่อ (Definition and abbreviation) 
 กำรรำยงำนผลกำรตรวจประเมิน Internal audit หมำยถึง กำรรำยงำนผลกำรตรวจประเมิน โดยทีม
ผู้ตรวจประเมินจำกเครือข่ำยห้องปฏิบัติกำรที่มีคุณสมบัติ ประกอบด้วย ควำมรู้ควำมเข้ำใจมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์กระทรวงสำธำรณสุข และมีเลขทะเบียนผู้ตรวจประเมิน โดยห้องปฏิบัติกำรมี
หน้ำที่รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในห้องปฏิบัติกำร และประสำนให้มีกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพภำยในให้แล้วเสร็จ ก่อนยื่นขอรับรอง 
 ผู้ตรวจประเมิน หมำยถึง ผู้ตรวจประเมินคุณภำพภำยใน (Internal auditor) ตำมมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์กระทรวงสำธำรณสุข 
    ผู้รำยงำนผลกำรตรวจประเมิน หมำยถึง หัวหน้ำผู้ตรวจประเมินคุณภำพ (Lead auditor) หรือ
ทีมงำนผู้ตรวจประเมิน 
  
5. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง (Associate documents)  
 5.1 G 0715028 คู่มือกำรให้บริกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ตำม
มำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
 
6.  วิธีด ำเนินกำร (Procedures) 
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 6.1. ห้องปฏิบัติกำร กรอกข้อมูลประเมินตนเอง จนถึงข้อก ำหนดข้อสุดท้ำย  กรอกข้อมูลสรุปข้อดี
ของห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ / สรุปข้อควรปรับปรุง กดปุ่มบันทึกข้อมูล ตรวจสอบผลคะแนน 
ต้องได้เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 80 และ ข้อ The Must  ต้องเป็นแถบสีเขียว 
 6.2.  ห้องปฏิบัติกำร ทำบทำมทีมผู้ตรวจประเมินคุณภำพภำยใน (Internal audit)  คลิกปุ่ม “แบบ
ค ำร้องขอInternal audit” ที่อยู่ด้ำนบนแถบสีน้ ำตำลของเว็บเพจ 

 
 
 6.3. ห้องปฏิบัติกำร กรอกข้อมูลหัวหน้ำผู้ตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ให้ครบถ้วน  กดปุ่มบันทึก
ค ำขอ 

 
 
 6.4. ตรวจสอบว่ำได้มีกำรบันทึกแบบค ำขอ Internal audit แล้ว โดยตรวจสอบที่แถบด้ำนบนของเว็บ 

 
หรือตรวจสอบที่เมนู ฝั่งซ้ำยมือ ที่หน้ำเว็บChecklist 75 ข้อ เรื่อง “ค ำร้องขอ Internal audit”  
และ ออกจำกระบบ 
 
 6.5. ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ รับกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ณ สถำนที่  
 6.6 หัวหน้ำผู้ตรวจประเมินคุณภำพภำยใน Login ที่หน้ำเว็บ Checklist 75 ข้อ คลิกท่ี “ค ำร้องขอ 
Internal audit” คลิก เลขทะเบียน  กดปุ่ม Login ผู้ตรวจประเมิน 
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 6.6. ผู้ตรวจประเมินคุณภำพภำยใน คลิกที่รหัสหน่วยงำน 5 หลัก  บันทึกชื่อผู้ท ำ Internal audit 
บันทึกผลInternal audit 

 
 

Internal 
auditor 
กดปุ่ม 
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 6.7. หำกห้องปฏิบัติกำร ต้องกำรแก้ไข ชื่อ-สกุล, เลขทะเบียนผู้ตรวจประเมิน และรำยละเอียดของ
ข้อมูลผู้ตรวจประเมินสำมำรถด ำเนินได้ ดังนี้ 
LOGIN เข้ำสู่โปรแกรม MOPH 75 ข้อ ---> คลิกท่ี ลิ้งค์ " บันทึกแบบค ำร้องขอ Internal audit แล้ว" --> 
คลิกปุ่ม "แก้ไขข้อมูลของผู้ตรวจประเมิน" --> ด ำเนินกำรแก้ไข 

 
 
 6.8. กรณี ผู้ตรวจประเมินคุณภำพภำยใน บันทึกรำยงำนผลกำรตรวจประเมิน Internal audit ใน
โปรแกรมฯ ทำงห้องปฏิบัติกำรจะไม่สำมำรถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในโปรแกรมฯ ได้อีก 
 
7. ประวัติกำรแก้ไขเอกสำร 
 จัดท ำเป็นครั้งแรก 
 
8. กำรบันทึกข้อมูลและเอกสำรที่ใช้  (Data record and Used document) 
 8.1 FORM แบบรำยงำนตรวจติดตำมและประเมินผล (Checklist) 75 ข้อ  
 
9.  รำยละเอียดอื่นๆ  (Supplementary notes) 
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รำยช่ือผู้ถือเอกสำรฉบับควบคุม (Controlled copy list) 

 

  1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร   รหัส 07 00  

  2. หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบคุณภำพ     รหัส 07 02  

  3. นำงสำวเรวดี สิริธัญญำนนท์    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


