สรุปประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพงานเซลล์วิทยา ครั้งที่ 8/2559
ณ ห้องประชุม 30 ปี อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันพยาธิวิทยา
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น.
------------------------------------------------------------------------------------รายงานความก้าวหน้า
1. โครงการประกันคุณภาพเซลล์วิทยานรีเวช (QA) ปี 2558
- แก้ไขจานวนหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ QA ปี 2558 จากจานวน 57 หน่วยงาน เป็น 43
หน่วยงาน เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการเรียงลาดับหมายเลข
- ได้รับสไลด์ที่ส่งไป scan กลับคืนมาเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างส่งให้กรรมการช่วยถ่ายรูปสไลด์
2. โครงการทา External QA ในส่วนสไลด์ Non-Gyne
- ที่ประชุมฯ ได้ดูคะแนนการตอบคาถามของหน่วยงาน เพื่อจะนามาดูเกณฑ์ผ่าน
- การออกประกาศนียบัตรฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาเสนอให้แก้ไขข้อความจาก ได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพตามเกณฑ์ฯ เป็นการออกประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการ
3. โครงการตรวจเยี่ยม
มีหน่วยงานตอบรับการเยี่ยมสารวจและส่ง checklist คืนมา 37 หน่วยงาน จากที่ส่งไป 69
หน่วยงาน และใน 37 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่มีพยาธิแพทย์อยู่ 20 แห่ง ได้โทรศัพท์สอบถามแล้ว ยังยินดีให้ไปตรวจ
เยี่ยม โดยแบ่งแยกเป็นภาคต่าง ๆ ดังนี้ ภาคกลาง + ตะวันออก + ตะวันตก 25 หน่วยงาน ภาคเหนือ 5 หน่วยงาน
ภาคใต้ 9 หน่วยงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 หน่วยงาน โดยได้มอบหมายให้มีการจัดกลุ่มหน่วยงานเพื่อการเยี่ยม
สารวจตามภาคต่าง ๆ คือ ภาคใต้ - พญ.กันยปริญญ์ / ภาคเหนือ – นพ.สาเริง / ภาคกลาง + ตะวันออก + ตะวันตก
– พญ.ชีพสุมน
4. โครงการ QC 10% ของสมาคม
นพ.สาเริง แจ้งว่าตามที่ได้เคยแจ้งในที่ประชุมฯ ไว้ว่า สมาคมฯ จะจัดทาโครงการ 10% โดยคิด
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสไลด์ละ 60 บาท ตอนนี้อยู่ในระหว่างการเขียนโครงการ
5. สอบเทียบมาตรฐานและเก็บเครดิต ปี 2559
นพ. ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ประธานอนุกรรมการสอบเทียบมาตรฐานฯ ได้แจ้งผลการจัดสอบเทียบ
มาตรฐาน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ว่ามีผู้สมัครสอบ 35 คน สอบผ่าน 28 คน ไม่ผ่าน 7 คน มีรายได้จากค่าสมัคร
สอบ 35 คน จานวนเงิน 35,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จานวน 6,400 บาท เหลือเป็นรายรับเข้าสมาคมฯ
จานวน 28,600 บาท
จานวนผู้ส่งเอกสารสาหรับเก็บเครดิต ในขณะนี้ 50 คน
6. การจัดประชุมวิชาการ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 24 (วันที่ 18 – 20 มกราคม 2560)
- จองห้องพัก Ocean view room ไว้ จานวน 40 ห้อง ราคาห้องพักคู่/เดี่ยว คืนละ 4,200 บาท
- ขออนุมัติเบิกเงินสมาคมฯ เพื่อวางมัดจารอบแรก 30% จานวนเงิน 135,600 บาท
- ค่าลงทะเบียน คนละ 3,500 บาท
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- รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
ฝ่ายจัดโปรแกรมการประชุมและวิชาการ : นพ.สาเริง รางแดง / พญ.วันวิสาข์ หิมะคุณ/
พญ.อัจฉราพร พงษ์ทิพพันธ์ / นพ.ถิรพล บุญยอรุณเนตร / พญ.สญาณัญ เชาว์ศิลป์
ฝ่ายหาทุน :
นพ.อนันต์ กรลักษณ์
ฝ่ายดาเนินรายการ /พิธีกร :
พญ.วันวิสาข์ หิมะคุณ / พญ.สยุมพร กรลักษณ์
ฝ่ายสถานที่ :
พญ.กันยปริญญ์ ภูมิจิตร
ฝ่ายประกวดโปสเตอร์ :
พญ.กาญจนา อมรพิเชษฐ์กูล
ฝ่ายการเงิน และลงทะเบียน : พญ.อุบลรัตน์ หทยีช / นส.วัฒนาพร วิเศษมงคล /นส. ดรุณี พันธุ์คุ้มเก่า
ฝ่ายดูแลงานเลี้ยงกลางคืน :
นส.รจนา หนองน้า
เรื่องอื่น ๆ
1. Web site สมาคมฯ
- ค่าเช่าพื้นที่สาหรับ web site สมาคม จากบริษัท ไชโยโฮสติ้ง ปีละ 6,420 บาท
- จ้าง นายอลงกต วังเวียง เป็นผู้ดูแล web site สมาคมฯ อัตราค่าจ้างเดือนละ 2,500 บาท เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
2. บริษัท BJC ได้ส่งตัวแทนมานาเสนอรายละเอียดในการขอเป็นตัวแทนจัดอบรม CellPrep ให้กับสมาชิก
สมาคมฯ โดยจะขอจัด 4 รอบ รอบละ 20-30 คน ขอใช้สถานที่ของสถาบันพยาธิวิทยา และจะเช่ากล้องและ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัด ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วขอให้จัดในปีหน้า
3. บริษัทพยาธิภัณฑ์ ได้มานาเสนอทดลองจัดทาภาพสไลด์จากโครงการ QA non GYN โดยใช้โปรแกรม E
slide conference ซึ่งได้เคยมานาเสนอให้สมาคมฯ เพื่อทดสอบการใช้งาน
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