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ที่ สซท. 3/2563
วันที่ 22 มกราคม 2563
เรื่อง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพภายนอกด้านเซลล์วิทยาระบบอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกาย

เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการประกันคุณภาพภายนอกฯ จานวน
2. แบบลงทะเบียน และข้อมูลหน่วยงาน

1
1

ชุด
ฉบับ

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพเซลล์วิทยา
ร่วมกับ สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย ดาเนินการจัดโครงการประกันคุณภาพภายนอกด้านเซลล์วิทยาระบบ
อวัยวะอื่น ๆ ในร่างกาย ให้แก่ห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยาทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ประเมินและควบคุมคุณภาพการตรวจวินิจฉัยเซลล์วิทยาระบบอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกายของ
ห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยาให้มีคุณภาพเท่าเทียมหรืออยู่ในมาตรฐานระดับเดียวกัน
2. ประเมิ น และควบคุมคุ ณภาพเทคนิคของห้ องปฏิบัติก ารเซลล์ วิทยา ให้ มีคุ ณภาพและอยู่ใ น
มาตรฐานระดับเดียวกัน
คณะกรรมการฯ จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีระยะเวลาการ
ดาเนินการประมาณ 1 ปี (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563) โดยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม
2563 – 31 ธันวาคม 2565 ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องชาระค่าลงทะเบียน จานวนเงิน 10,000.- บาท (หนึ่ง
หมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดโครงการฯ ดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์สาเริง รางแดง)
นายกสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย

แบบลงทะเบียน
โครงการประกันคุณภาพภายนอกด้านเซลล์วทิ ยาระบบอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกาย
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพเซลล์วิทยา ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
และ สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน ............................................................................................................................. ...............................
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ชื่อ ...............................................................นามสกุล .............................................
ตาแหน่ง ......................................................................................เป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการโครงการฯ
สถานที่ติดต่อหน่วยงาน ............................................................................ตาบล/แขวง........................................
อาเภอ/เขต........................................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์..............................
โทรศัพท์ที่ทางาน........................................................................โทรสาร...............................................................
e-mail :…………………………………………………………………………………………………………………
ค่าลงทะเบียน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม “สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศ
ไทย”หรือ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) จากัด สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2 54197-4 ชื่อบัญชี “สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย”
การชาระค่าลงทะเบียน  ดร๊าฟ  เช็ค  แคชเชียร์เช็ค  สาเนาการโอนเงิน (pay-in) ธนาคาร
..............................................สาขา..................................เลขที่..........................................
หมดเขตรับสมัคร : 31 มีนาคม 2563
การติดต่อสอบถาม : คุณดรุณี พันธุ์คุ้มเก่า 085-0128464 / คุณวัฒนาพร วิเศษมงคล 081-7652186
โทรศัพท์ 0-2354-8208 ต่อ 121, 141
โทรสาร 0-2354-8204
e-mail : thaisociety14@gmail.com
ที่อยู่ส่งแบบลงทะเบียนและค่าลงทะเบียน :
สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย
(โครงการประกันคุณภาพภายนอกด้านเซลล์วิทยาระบบอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกาย)
สถาบันพยาธิวิทยา (ภายในโรงพยาบาลราชวิถี)
เลขที่ 2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
..............................................................................
(............................................................................)
ตาแหน่ง...............................................................................
วันที่....................................................................................

กรุณากรอกข ้อมูลและส่งคืนสมาคมฯ ที่ email :thaisociety14@gmail.com
่ หน่วยงาน ……………………………………………………………………………………………………
ชือ

จำนวนรำยทีก
่ ำรตรวจ non-gynecologic cytology (ไม่รวม FNA)
แบ่งตามประเภทของสิง่ ส่งตรวจดังนี้

ต่อปี

• Effusion fluid (รวม pleural effusion, pericardial effusion, ascites และ peritoneal washing)
จานวน

รายต่อปี

• Respiratory tract (ได ้แก่ sputum, bronchial washing, BAL) จานวน
• Urinary tract (ได ้แก่ urine, bladder washing, bladder brushing) จานวน
• Cerebrospinal fluid จานวน

รายต่อปี

• อืน
่ ๆ (ได ้แก่ biliary tract, gastrointestinal tract)

จำนวน fine needle aspiration
แบ่งตามอวัยวะหรือประเภทดังนี้
• Breast จานวน

รายต่อปี

รำยต่อปี

รายต่อปี

• Thyroid จานวน

รายต่อปี

• Lymph node จานวน
• Salivary gland จานวน
• Skin & soft tissues จานวน

รายต่อปี
รายต่อปี
รายต่อปี

• อวัยวะทีอ
่ ยูล
่ ก
ึ รวมถึง EUS/EBUS จานวน

รายต่อปี

บุคลำกร ทีม
่ ส
ี ว่ นร่วมในกำรอ่ำนสไลด์ non-gynecologic cytology
• พยำธิแพทย์ จำนวน
• น ักเซลล์วท
ิ ยำ จำนวน

รำยต่อปี
รำยต่อปี

รายต่อปี
รายต่อปี

