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ผู้จัดท า  
 

ผู้รับรอง  ผู้อนุมัติใช้  
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมรายงานผลการเฝ้าระวังระบบคุณภาพ 
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

 
1. ความมุ่งหมาย 
 เพ่ือเป็นคู่มือการใช้งานโปรแกรมรายงานผลการเฝ้าระวังระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข โดยห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยทีต่้องรายงานผลการเฝ้าระวังระบบคุณภาพ ใช้เป็น
แนวทาง และรายงานข้อมูลได้ถูกต้อง และเป็นแนวทางเดียวกัน  
 
2. การใช้งาน 
 ครอบคลุมข้ันตอนและการด าเนินการส าคัญท่ีห้องปฏิบัติการจะต้องรายงานผลการเฝ้าระวังระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยกระทรวงสาธารณสุข สอดคล้องกับนโยบาย ข้อก าหนด และเงื่อนไข การ
รับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มาตรฐานห้องปฏิบัติการรงัสีวินิจฉัยกระทรวงสาธารณสุข 
 
3. เอกสารอ้างอิง 
 3.1 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการนโยบาย. 2562. ข้อก าหนด และเงื่อนไข การรับรองระบบบริหาร
คุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 
 
4. นิยามและค าย่อ 
 4.1 ผู้ใช้งาน หมายถึง บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยที่ประสงค์จะรายงานข้อมูลใน
โปรแกรม โดยก าหนด 1 คน ต่อ 1 ห้องปฏิบัติการ 

4.2 การเฝ้าระวังระบบคุณภาพ (Surveillance) หมายถึง ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยที่ผ่านการรับรอง 
หรือต่ออายุการรับรอง ภายในวงรอบ 1 ปี 6 เดือนหรือขึน้ปีที่ 2 ของการผ่านการรับรองจะต้องรายงานผลการเฝ้า
ระวังระบบคุณภาพ โดยวิธี Self Declaration และรายงานข้อมูลคุณภาพในโปรแกรม ประกอบด้วย งานบริการ
ทางรังสี ข้อมูลบุคลากรในห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal audit)  ผล
การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ (Management review) ค ารับรองการธ ารงรักษาระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ที่ลงนามจริงโดยผู้บริหารโรงพยาบาล หรือผู้รับ
มอบอ านาจ และการส ารวจความพึงพอใจ 

4.3 admin หมายถึง บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายตรวจสอบ
การรายงานผลเฝ้าระวัง โดยได้รับชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน เพื่อล็อคอินเข้าสู่โปรแกรม 
 
5. เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
 5.1 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการนโยบาย. 2562. มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยกระทรวง
สาธารณสุข. 
  
 
6. วิธีด าเนินการ 
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ผู้จัดท า  
 

ผู้รับรอง  ผู้อนุมัติใช้  
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 6.1 ตรวจสอบรายช่ือ และลงทะเบียน (Login) 
  6.1.1 ผู้ใช้งาน (User) เข้าสู่โปรแกรมรายงานผลการเฝ้าระวังระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัยมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเข้าถึงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/xraysvl/login.asp โดยชื่อเวบไซต์จะเปลี่ยนไปโดยเติม
เลขปีงบประมาณ xx ต่อท้าย xraysvl เช่น ปีงบประมาณ 2564 เข้าถึงได้ที่ 
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/xraysvl64/login.asp 
 
  6.1.2 ผู้ใช้งาน ค้นหารายชื่อ รพ. และคลิกที่ รหัส 5 หลัก 
 

 

 
   
 
 
 
 
  6.1.3 เลือกจังหวัด เขต และก าหนดรหัสผ่านตามท่ีต้องการ และจ าได้ง่าย ไม่เกิน 10 
ตัวอักษร คลิกปุ่มด าเนินการ 

เลอืก รหสั 5 หลกั  

 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/xraysvl/login.asp
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  6.1.4 กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน คลิกท่ีปุ่ม ลืมรหัสผ่านเพ่ือเข้าสู่หน้าจอการตรวจสอบรหัสผ่าน 
ซึ่งระบุข้อมูล 3 อย่าง เพ่ือตรวจสอบ ได้แก่ รหัสหน่วยงาน 5 หลัก ชื่อจังหวัด และเขตสุขภาพ และคลิกปุ่ม 
“ตรวจสอบรหัสผ่าน” จะมีหน้าต่าง (Popup) แสดงรหัสผ่าน 
 

 

 
  
 6.2 รายงานข้อมูลงานบริการทางรังสีวินิจฉัย 
  6.2.1 ผู้ใช้งานรายงานข้อมูลหน้าแรก ได้แก่ งานบริการทางรังสีวินิจฉัย ให้ครบถ้วน คลิกปุ่ม 
“บันทึกและด าเนินการต่อ”  
  หน้าจองานบริการทางรังสีวินิจฉัย จะประกอบด้วยเมนูด้านซ้าย (บนแถบสีส้มอ่อน คลิกเพ่ือลิ้งค์) 
และแถบด้านบน เพ่ือแสดงความคืบหน้าในการบันทึกข้อมูล โดยการบันทึกทุกๆ หน้า จะท าให้แถบแสดงความ
คืบหน้าเป็นสีเขียว  
  หากต้องการแก้ไข คลิกทีเ่มนูด้านซ้าย เลือก “งานบริการทางรังสีวินิจฉัย” หรือคลิกที่แถบ
ด้านบน เลือกปุ่มสีเขียว “Service” และคลิกท่ีปุ่มแก้ไข  
 

ระบตุวัตน วา่อยูจั่งหวัด 
และเขตอะไร และ
ก าหนดรหสัผา่น   

 

คลกิ ปุ่ ม “ด าเนนิการ”  

 

กรอกขอ้มลู 

 

คลกิปุ่ ม 
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ผู้จัดท า  
 

ผู้รับรอง  ผู้อนุมัติใช้  
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 6.3 รายงานข้อมูลบุคลากรในห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 
  6.3.1 ผู้ใช้งานรายงานข้อมูลบุคลากรในห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 
       กรอกข้อมูล ประเภทบุคลากร จ านวน และต าแหน่ง ให้ครบถ้วน คลิกปุ่ม “บันทึกและ
ด าเนินการต่อ”  
   หากต้องการแก้ไข คลิกทีเ่มนูด้านซ้าย เลือก “บุคลากร” หรือคลิกที่แถบด้านบน เลือก
ปุ่มสีเขียว “Person” และคลิกท่ีปุ่มแก้ไข 
 

ตอบขอ้มลูงานบรกิารทางรังส ี

คลกิปุ่ ม 

 

คลกิ เพือ่แสดงขอ้มลูทีบ่นัทกึไว ้

 

คลกิ ปุ่ ม”แกไ้ข” 
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ผู้รับรอง  ผู้อนุมัติใช้  
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 6.4 รายงานผล Internal audit 
  6.4.1 ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล เพ่ือรายงานผล Internal audit ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่งเป็น checklist 114 ข้อ หน้าที่ 1-4 โดยระบุผลประเมิน และเอกสารหลักฐานที่เป็นผลจากการตรวจประเมิน 
Internal audit ให้ครบถ้วน เรียงล าดับหน้า 1 ถึง 4 ตามล าดับ ไม่ควรกรอกข้อมูลข้ามหน้า คลิกปุ่ม “บันทึกและ
ด าเนินการต่อ”   

 
 

   
 
 
  หากต้องการแก้ไข คลิกทีเ่มนูด้านซ้าย เลือกหน้าที่ต้องการแก้ไข หรือคลิกท่ีแถบด้านบน เลือก
ปุ่มสีเขียว IAudit1 - 4  และคลิกปุ่มแก้ไข กรอกข้อมูลตามต้องการ และคลิกปุ่ม “บันทึกและด าเนินการต่อ”  

ตอบขอ้มลูบคุลากร 

คลกิปุ่ ม 

 

ระบผุลประเมนิ 

ระบเุอกสารหลกัฐาน 
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ผู้จัดท า  
 

ผู้รับรอง  ผู้อนุมัติใช้  
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  6.4.2 สรุปผล Internal audit ข้อที่ได้ 0 (ศูนย์) คะแนน ให้ระบุวันที่ตรวจประเมิน Internal 
audit กรณีข้อก าหนดที่ได้ 0 คะแนน ให้ระบุการแก้ไขข้อบกพร่อง ให้ครบถ้วนทุกข้อ รวมทั้ง ระบุชื่อ-นามสกุล, 
เลขทะเบียนของผู้ตรวจประเมิน, ต าแหน่ง และ สถานที่ท างานของผู้ตรวจประเมิน และคลิกปุ่มบันทึกและ
ด าเนินการต่อ 

 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  6.4.3 สรุปผล Internal audit ข้อที่ได้ 1 คะแนน ให้ระบุการด าเนินการตามข้อสังเกต ให้
ครบถ้วนทุกข้อ ประเมิน และคลิกปุ่มบันทึกและด าเนินการต่อ 
 

ระบกุารแกไ้ข
ทกุขอ้ 

ระบวุันทีท่ า internal audit 

กรอกขอ้มลู

ผูต้รวจประเมนิ 

คลกิปุ่ ม 
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  6.4.4 การแก้ไขรายงานผล Internal audit จะต้องท าการสรุปผลใหม่หลังจากมีการแก้ไข โดย
ผู้ใช้งานคลิกท่ีเมนูด้านซ้าย เลือก “สรุปผล Internal audit ข้อที่ได้ 0” และ/หรือ “สรุปผล Internal audit ข้อที่
ได้ 1” หรือคลิกท่ีแถบด้านบน เลือกปุ่มสีเขียว “SAudit0”  และ/หรือ “SAudit1” และคลิกปุ่มแก้ไข กรอกข้อมูล
สรุปผลใหม่ และคลิกปุ่ม “บันทึกและด าเนินการต่อ”  
 

ระบกุารด าเนนิการตาม

ขอ้สงัเกตใหค้รบทกุขอ้  

คลกิปุ่ ม 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/xraysvl63/svlChk5.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/xraysvl63/svlChk5.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/xraysvl63/svlChk5.asp
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ผู้จัดท า  
 

ผู้รับรอง  ผู้อนุมัติใช้  

         (นางสาวเรวดี สิริธญัญานนท์)           (นายสุรศักดิ์ หมื่นพล)             (นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสงัวาลย์) 
 

 
 
 6.5 รายงานผลการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ (Management review) 
  6.5.1 ผู้ใช้งานรายงานข้อมูล เพ่ือผลการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ (Management review) 
ตามประเด็นที่มีการด าเนินการ และคลิกปุ่ม “บันทึกและด าเนินการต่อ” 
  หากต้องการแก้ไข คลิกทีเ่มนูด้านซ้าย เลือก “Management review” หรือคลิกท่ีแถบด้านบน 
เลือกปุ่มสีเขียว “MR” และคลิกที่ปุ่มแก้ไข กรอกข้อมูลตามต้องการ และคลิกปุ่ม “บันทึกและด าเนินการต่อ”  
 

 
 
 6.6 ข้อมูลจ าเพาะรายงานการเฝ้าระวังระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 
ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
  6.6.1 ผู้ใช้งานรายงานข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะ Email ที่ติดต่อได ้โดยส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการจะใช้ติดต่อและประสานงานการรายงานข้อมูล 

คลกิ เพือ่สรปุผลใหม ่
หลงัจากมกีารแกไ้ข checklist 

ระบกุารด าเนนิการ MR ใหค้รบ

ทกุขอ้  

คลกิปุ่ ม 
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ผู้จัดท า  
 

ผู้รับรอง  ผู้อนุมัติใช้  

         (นางสาวเรวดี สิริธญัญานนท์)           (นายสุรศักดิ์ หมื่นพล)             (นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสงัวาลย์) 
 

 
   
  หากต้องการแก้ไข คลิกทีเ่มนูด้านซ้าย เลือก “ข้อมูลการรายงานผล” หรือคลิกที่แถบด้านบน 
เลือกปุ่มสีเขียว “ข้อมูลฯ” และคลิกท่ีปุ่มแก้ไข กรอกข้อมูลตามต้องการ และคลิกปุ่ม “บันทึกและด าเนินการต่อ”  
 

 
 
 
 
  6.7 จัดส่งค ารับรองการธ ารงรักษาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตาม
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (F0715138) 

  6.7.1 ผู้ใช้งาน ดาวน์โหลดแบบบันทึกค ารับรองฯ (F0715138) ที่เมนูฝั่งซ้ายมือ หรือดาวน์โหลด
ที่เว็บหน้าล็อกอิน เลือก “แบบบันทึกค ารับรอง”  

กรอกขอ้มลู  

ระบกุารรับรองและยนืยันขอ้มลู  

คลกิปุ่ ม  
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ผู้จัดท า  
 

ผู้รับรอง  ผู้อนุมัติใช้  

         (นางสาวเรวดี สิริธญัญานนท์)           (นายสุรศักดิ์ หมื่นพล)             (นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสงัวาลย์) 
 

  
 
  6.7.2 รายงานข้อมูลตามแบบฟอร์ม F0715138 ให้ครบถ้วน และมีการลงนามจริงของผูบ้ริหาร 
หรือผู้รับมอบอ านาจ (ลายเซ็น) ด าเนินการสแกน และบันทึกไฟล์ไว ้
  6.7.3 คลิกปุ่ม “เลือกไฟล์”หรือ Browse ไฟล์ที่จัดท าไว้ตามข้อ 6.6.2 และคลิกปุ่ม “ส่ง
ไฟล์” เพ่ือส่งไฟล์เข้ามาในระบบ หากส่งไฟล์เข้ามาได้เรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความข้ึนต่อท้ายว่า “ส่งไฟล์แล้วเมื่อ 
วว/ดด/ปปปป” 
 

 
  
 

 

ดาวนโ์หลด F0715138 

คลกิปุ่ ม 

 

คลกิปุ่ มเลอืกไฟลท์ีต่อ้งการสง่ 

 

คลกิปุ่ ม 
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ผู้จัดท า  
 

ผู้รับรอง  ผู้อนุมัติใช้  

         (นางสาวเรวดี สิริธญัญานนท์)           (นายสุรศักดิ์ หมื่นพล)             (นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสงัวาลย์) 
 

  
 6.8. กรอกข้อมูล แบบส ารวจความพึงพอใจฯ 
  6.8.1 ผู้ใช้งาน เลือก “แบบส ารวจความพึงพอใจฯ” ที่เมนูฝั่งซ้ายมือ  
  6.8.2 ผู้ใช้งานรายงานข้อมูลความพึงพอใจ และคลิกปุ่ม “บันทึกและด าเนินการต่อ”  
  6.8.3 ผลการกรอกแบบส ารวจความพึงพอใจ จะมี “วันที่สง่รายงาน” ปรากฏขึ้นมา ทีห่น้าเว็บ
ล็อกอิน แสดงว่ารายงานครบถ้วนทุกหัวข้อ 
 
 6.9 ออกจากระบบ 
  6.9.1 ผู้ใช้งานรายงานข้อมูลครบถ้วนทุกหัวข้อตามเมนูทางซ้ายมือ และ แถบด้านบน เพ่ือแสดง
ความคืบหน้าในการบันทึกข้อมูลเป็นสีเขียวทุกช่อง ผู้ใช้งานคลิก “ออกจากระบบ” ซึ่งอยู่ที่เมนูทางซ้ายมือ 
    
 6.10 การแก้ไขข้อมูล หลังจากออกจากระบบไปแล้ว 
  6.10.1 ผู้ใช้งาน เข้าสู่โปรแกรมรายงานผลการเฝ้าระวังระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
  6.10.2 ผู้ใช้งาน ใช้รหัส 5 หลกั และรหัสผ่าน ที่ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่การเข้าใช้งานครั้งแรก และ
คลิกปุ่ม login 

 
  6.10.3 คลิกเลือกเมนูทางซ้ายมือ เพื่อเลือกหัวข้อที่ต้องการแก้ไขข้อมูล หรือคลิกแถบด้านบน ที่
ใช้แสดงความคืบหน้าในการบันทึกข้อมูล โดยเลือกแถบที่ต้องการแก้ไข กรณีแก้ไขผล Internal audit จะต้องคลิก
สรุปผลใหม่อีกครั้ง ทั้งเมนู“สรุปผล Internal audit ข้อที่ได้ 0” และ/หรือ “สรุปผล Internal audit ข้อที่ได้ 1” 
หรือคลิกท่ีแถบด้านบน เลือกปุ่มสีเขียว “SAudit0”  และ/หรือ “SAudit1” และคลิกปุ่มแก้ไข กรอกข้อมูล
สรุปผลใหม่ และคลิกปุ่ม “บันทึกและด าเนินการต่อ”  

กรอกรหสั 5 หลกั 
และรหสัผา่น และ
คลกิปุ่ ม login 

http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/xraysvl63/svlChk5.asp
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/xraysvl63/svlChk5.asp
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ผู้จัดท า  
 

ผู้รับรอง  ผู้อนุมัติใช้  

         (นางสาวเรวดี สิริธญัญานนท์)           (นายสุรศักดิ์ หมื่นพล)             (นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสงัวาลย์) 
 

 
 
 
 6.11 พิจารณาการรายงานผลเฝ้าระวัง 
  6.11.1 ผู้ใช้งาน เข้าสู่โปรแกรมรายงานผลการเฝ้าระวังระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
  6.11.2 ผู้ใช้งานตรวจสอบผลการพิจารณาข้อมูลที่หน้าเว็บ จะมี 5 รูปแบบ ดังนี้ 
   1. ส่งข้อมูลเพิ่มเติม เป็นการแสดงผลการตรวจสอบว่า ห้องปฏิบัติการยังรายงานข้อมูล
ไม่ครบถ้วน จะต้องส่งข้อมูลเพ่ิมเติมภายในเวลาที่ก าหนด 
   2. รอผลการพิจารณา เป็นการแสดงผลการตรวจสอบว่า ห้องปฏิบัติการรายงานข้อมูล
ครบทุกหัวข้อ ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของแต่ละหัวข้อ และเสนอผู้อ านวยการส านัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
   3. ผ่าน เป็นการแสดงผลการตรวจสอบว่า ห้องปฏิบัติการรายงานข้อมูลครบถ้วน และ
สามารถยื่นขอรับรอง เพื่อต่ออายุการรับรองต่อไปได้ 
   4. ระงับการรับรองชั่วคราว เป็นการแสดงผลการตรวจสอบว่า ห้องปฏิบัติการยัง
รายงานข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้รายงานข้อมูล เมื่อครบก าหนดเวลา 31 มีนาคม และผู้ปฏิบัติงานเร่งรัดให้
รายงานข้อมูล ภายในวันที่ 30 มิถุนายน และหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน ยังรายงานไม่ครบถ้วน ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการจะส่งหนังสือแจ้งระงับการรับรองชั่วคราว และก าหนดให้รายงานภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 
   5. เพิกถอนการรับรอง เป็นการแสดงผลการตรวจสอบว่า ห้องปฏิบัติการยังรายงาน
ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้รายงานข้อมูล หลังจากมีการประกาศระงับการรับรองชั่วคราว และส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ สรุปผลการเฝ้าระวังห้องปฏิบัติการ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม  
 

เลอืกหวัขอ้ที่
ตอ้งการแกไ้ข
ขอ้มลู 
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ผู้จัดท า  
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7. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 7.1 จัดท าเป็นครั้งแรก วันที่ออกเอกสาร วันที่ 31 มกราคม 2563 
 7.2 แก้ไขครั้งที่ 01 โดยปรับปรุงรายละเอียดหัวข้อบุคลากร ให้สามารถรายงานบุคลากรห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัยทั้งต าแหน่งและประเภทได้ครบถ้วน และปรับปรุงรายละเอียดหัวข้อข้อมูลจ าเพาะรายงานการเฝ้าระวัง
ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้รายงานข้อมูลระบุการ
รับรองและยืนยันการรายงานข้อมูลในโปรแกรม 
 
8. การบันทึกข้อมูลและเอกสารที่ใช้ 
 

1 F0715138 แบบบันทึกค ารับรองการธ ารงรักษาระบบบริหารคุณภาพระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

 
9. รายละเอียดอ่ืนๆ 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการใช้งานโปรแกรมรายงานผลการเฝ้าระวังระบบคุณภาพ            G 07 15 041 
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
วันท่ีออกเอกสาร  3 ธ.ค. 2563                   แก้ไขครั้งท่ี 01  
ส านักมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์             หน้า 14 ของ 14 หน้า 
 

ผู้จัดท า  
 

ผู้รับรอง  ผู้อนุมัติใช้  

         (นางสาวเรวดี สิริธญัญานนท์)           (นายสุรศักดิ์ หมื่นพล)             (นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสงัวาลย์) 
 

 
รายนามผู้ถือเอกสารควบคุม 

 
1. ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ    รหัส 07 00 

2. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ     รหัส 07 02 

3. หัวหน้ากลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ     รหัส 07 03 

4. นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์     
   

 
 
 

 
 

 


