สรุปประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพงานเซลล์วิทยา ครั้งที่ 11/2559
ณ ห้องประชุม 30 ปี อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันพยาธิวิทยา
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น.
------------------------------------------------------------------------------------รายงานความก้าวหน้า
1. โครงการประกันคุณภาพเซลล์วิทยานรีเวช (QA) ปี 2558
- ได้ส่งสไลด์รอบที่ 1 (G10, G11, G12) ให้ 12 หน่วยงานแรกแล้ว
- บริษัทรวมแพทย์พยาธิจากัด ขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติม
- มีปัญหาในการ down load โปรแกรมบ้าง Programmer ได้แก้ไขให้แล้ว และได้แจ้งให้ทราบว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากโปรแกรม แต่มาจาก host ที่เอาข้อมูลไปฝากไว้ เมื่อมีการปรับปรุง host
ก็จะทาให้มีปัญหาบ้าง และได้แนะนาให้ย้ายไปไว้ใน cloud ขอสอบถามราคาค่าเช่า cloud ก่อน
2. โครงการทา External QA ในส่วนสไลด์ Non-Gyne
- ส่งประกาศนียบัตรให้หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์แล้ว จานวน 22 หน่วยงาน
- เตรียมสไลด์สาหรับสอบซ่อม 2 หน่วยงาน โดยจะใช้ภาพจากโปรแกรมของพยาธิภัณฑ์
- เตรียมเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ปี 2560
3. โครงการตรวจเยี่ยม ปี 2558
จัดแบ่งกลุ่มหน่วยงานที่จะตรวจเยี่ยมภาคต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว มีรายชื่อกรรมการสมัครเข้าร่วม
ตรวจเยี่ยมภาคต่าง ๆ ดังนี้
- ภาคเหนือ 6 หน่วยงาน – นพ.สาเริง / พญ.ชีพสุมน จะเริ่มตรวจเยี่ยม วันที่ 27 – 28 ตุลาคม
จานวน 4 หน่วยงาน อีก 2 หน่วยงาน คือ รพ.น่าน และ รพ.เชียงคา จะกาหนดวันอีกครั้งหนึ่ง
- ภาคกลาง 22 หน่วยงาน – พญ.สมฤทัย / นพ.สาเริง / คุณนรินทร์ / พญ.อัจฉราพร / พญ.อุบลรัตน์
แบ่งการตรวจเยี่ยมเป็น 11 กลุ่ม ได้กาหนดวัน เวลา ไว้แล้ว และได้กรรมการมาช่วยตรวจเยี่ยมแล้ว
ขาดบางหน่วยงานขออาสาสมัครเพิ่มจากกรรมการ
- ภาคใต้ 9 หน่วยงาน - พญ.กันยปริญญ์ / พญ.ชีพสุมน / พญ.อัจฉราพร แบ่งการตรวจเยี่ยมเป็น 3
กลุ่ม คือ ชุมพร / ระนอง วันที่ 28-29 พย 59, ท่าศาลา/สิชล/ควนขนุน/พัทลุง/ตรัง วันที่ 19-21 ธค
59 และ ยะลา/นราธิวาส 30-31 มค 60 มีกรรมการสมัครบ้างแล้ว ขอสมัครกรรมการเพิ่ม
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 หน่วยงาน พญ.สุพินดา แบ่งเป็น 3 สาย ยังไม่ได้กาหนดวันและเวลา ขอ
อาสาสมัครจากกรรมการทุกท่านช่วยสมัครเป็นผู้ตรวจเยี่ยม และจะขอเชิญ นายแพทย์ธนิน ฐิ ติ
พรรณกุล รพ.มหาสารคาม มาเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจเยี่ยม
4. โครงการ QC 10% ของสมาคม
นพ.สาเริง จะจัดทาโครงการ 10% โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสไลด์ละ 60 บาท ตอนนี้อยู่ใน
ระหว่างการเขียนโครงการ
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5. การจัดประชุมวิชาการ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 24 (วันที่ 18 – 20 มกราคม 2560)
- จองห้องพัก Ocean view room ไว้ จานวน 40 ห้อง ราคาห้องพักคู่/เดี่ยว คืนละ 4,200 บาท
- ค่าลงทะเบียน คนละ 3,500 บาท
- เตรียมส่งเอกสารเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมวิชาการ และลงใน web site สมาคมฯ แล้ว ทั้ง
ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- สถาบันพยาธิวิทยา ตอบรับการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมฯ
เรื่องอื่น ๆ
1 จานวนสมาชิกฯ ของสมาคมฯ ณ ปัจจุบัน
- มีจานวนทั้งสิ้น 414 คน เป็นแพทย์ 49 คน นักเซลล์ฯ และอื่นๆ 365 คน
- จานวนสมาชิกที่ไม่ได้ต่ออายุ 57 คน เป็น แพทย์ 10 คน สาหรับผู้ที่ไม่ได้ต่ออายุส่วนใหญ่ติดต่อไม่ได้
2 กาหนดวันจัดอบรม Tutorial ได้ปรึกษากับ Dr. Syed แล้วว่าควรจะเป็นเดือนกันยายน 2561 จึงขอเสนอ
จัดอบรม วันที่ 19 – 21 กันยายน 2561 และสอบในวันที่ 22 กันยายน 2561 ที่ประชุมฯ เห็นด้วย
3 Web site ของสมาคม www.thaicytology.org
มีแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล และวิธีการในส่วนของการ log in ของสมาชิก
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