สรุปสําหรับผูบริหาร
การประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
ครั้งที่ 287 (6/2562)
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 16.30 น.
ณ หองประชุม 4703 ชั้น 7 อาคาร 4 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
ระเบียบ
วาระ

เรื่อง

มติ

ผลดําเนินการ

ที่ประชุม

(ณ วันที่ 18 กรกฎาคม)

1

เรื่องแจงเพื่อทราบ

1.1

รายชื่ อ สมาชิ ก ก อ ตั้ ง วิ ท ยาลั ย เภสั ช กรรม รับทราบ
สมุนไพรแหงประเทศไทย โดยวิธีการสรรหา
จากผูทรงคุณวุฒิ
รายชื่อสมาชิกกิตติมศักดิ์วิทยาลัยเภสัชกรรม รับทราบ

1.2

-

-

สมุนไพรแหงประเทศไทย
1.3

กําหนดการพิธีมอบหนังสืออนุมัติฯ และ
กําหนดการเลือกตั้งคณะผูบริหารวิทยาลัย
เภสัชกรรมสมุนไพรแหงประเทศไทย โดย
สมาชิกสามัญฯ

รับทราบ

1.4

เครื่องหมายประจําวิทยาลัยเภสัชกรรม

รับทราบ

คณะผูบริหารฯ วภส. ไดจัดประชุม
เตรียมการเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.62

-

สมุนไพรแหงประเทศไทย
1.5

การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เภสัช
กรรม

รับทราบ

ฝายทะเบียน แจงมีผูประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม จํานวน 41,929 (ณ 14
มิ.ย.62) และผูรับอนุญาตใหมที่จะรับ
ราชการ ตองรีบเขาระบบการขอมี
ใบอนุญาตกอนวันที่ 15 พ.ค.

1.6

รับทราบ

ความกาวหนาในการเตรียมจัดงานสัปดาห
เภสัชกรรม ป 2562
1

-

ระเบียบ
วาระ

เรื่อง

มติ

ผลดําเนินการ

ที่ประชุม

(ณ วันที่ 18 กรกฎาคม)

1.7

รายงานสถานะการเงินของสภาเภสัชกรรม

รับทราบ

-

1.8

รับทราบ
การเขารวมประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน ของกรรมการ
สภาเภสัชกรรมระหวางวันที่ 1-31
พฤษภาคม 2562 จํานวน 16 ครั้ง

-

1.9

สภาเภสัชกรรมสัญจร ครั้งที่ 1 วันที่ 19-21
กรกฎาคม 2562 (ภาคใต: ณ รร.เซนทารา
อันดาฯ จ.กระบี่)

รับทราบ

สนง.เลขาธิการไดดําเนินการเตรียมการ
จัดประชุมและเตรียมการไปบริการ
สมาชิกในการประชุมวิชาการภาคใต
(ทําบัตร ขอรหัสและตรวจสอบหนวย
กิต รับเรื่องหยุดพักใชใบอนุญาต
ชั่วคราว และบริการอื่นๆ)

1.10

Thai cannabis training course for
pharmacist (หลักสูตรอบรมการใชสารสกัด
จากกัญชาทางการแพทยสําหรับเภสัชกร)

รับทราบ

คณะอนุกรรมการจัดการความรูฯ
กัญชา วภส. วคบท. และ สนง.เลขาฯ
ไดรวบรวมเอกสารประกอบพรอม
ประวัติวิทยากร นําเสนอเขาที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาและรับรอง
หลักสูตรการนํากัญชามาใชประโยชน
ทางการแพทย เมื่อวันที่ 18 ก.ค.62
ผล: (1) เห็นดวยในหลักการ (2) ขอให
เพิ่มหัวขอ councelling ดาน social
psyco และประเด็น medical use
รวมทั้งใหมีการอภิปรายในมุมที่
สนับสนุนและไมสนับสนุนการใชกัญชา

1.11

รายงานการประชุมหารือระหวางสภา
รับทราบ
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ประเด็นขอบังคับสภาเภสัชกรรมวาดวย
วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแหงประเทศไทย
2

-

ระเบียบ
วาระ

เรื่อง

มติ

ผลดําเนินการ

ที่ประชุม

(ณ วันที่ 18 กรกฎาคม)

พ.ศ.2561
1.12

รับทราบ

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยา

-

แหงชาติ เรื่อง กําหนดราคากลางยา
2

รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการ รับรอง
สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 286 (5/2562) วันที่
13 พฤษภาคม 2562

3

เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1

รายงานการสืบสวนขอเท็จจริง
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ จํานวน 6
คดี

เห็นชอบ
“มีมูล”/
รับรองมติ

สนง.เลขาธิการดําเนินการสงเรื่องให
คณะอนุกรรมการสอบสวนดําเนินการ
ขั้นตอไป

3.2

รายชื่ อ ผู ได รั บ หนั ง สื อ อนุ มั ติ แ สดงความรู อนุมัติ /
ความชํ า นาญในการประกอบวิช าชี พ เภสั ช รับรองมติ
กรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร จํานวน 15
คน
ทะเบี ย นสมาชิ ก ก อ ตั้ งวิ ท ยาลั ย เภสั ช กรรม อนุมัติ /
รับรองมติ
สมุนไพรแหงประเทศไทย จํานวน 26 คน

สนง.เลขาธิการดําเนินการจัดทํา
ประกาศ และแจงผูไดรับหนังสืออนุมัติ
มาขึ้นทะเบียนเปนที่เรียบรอยแลว

การแกไขขอบังคับสภาเภสัชกรรม วาดวย
เห็นชอบ /
หลักเกณฑ วิธีการ การศึกษาตอเนื่องทางเภสัช รับรองมติ
ศาสตรสําหรับผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่
ไดรับใบอนุญาตกอนวันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพ
เภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีผลบังคับ
ใช พ.ศ. 2558
ราง ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่องหลักเกณฑ ปรับปรุง
วิธีการ และเงื่อนไขในการหยุดประกอบวิชาชีพ แกไขตามที่
เภสัชกรรมไวเปนการชั่วคราว
กําหนด /

สนง.เลขาธิการดําเนินการเปดรับฟง

3.3
3.4.1

3.4.2

3

-

สนง.เลขาธิการดําเนินการจัดทํา
ทะเบียนสมาชิกฯเปนที่เรียบรอยแลว
ความเห็นบนเว็บไซตสภาเภสัชกรรม
เปนที่เรียบรอยแลว

สนง.เลขาธิการจัดทําประกาศสภาเภสัช
กรรมเปนที่เรียบรอยแลว

ระเบียบ
วาระ

เรื่อง

มติ

ผลดําเนินการ

ที่ประชุม

(ณ วันที่ 18 กรกฎาคม)

เห็นชอบ /
รับรองมติ
3.4.3

การแก ไขข อ บั งคั บ สภาเภสั ช กรรม ว า ด ว ย เห็นชอบ /

สนง.เลขาธิการดําเนินการเปดรับฟง

หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร การศึ ก ษาต อ เนื่ อ งทาง รับรองมติ

ความเห็นบนเว็บไซตสภาเภสัชกรรม

เภสั ชศาสตรสําหรับ ผูป ระกอบวิช าชีพเภสั ช

เปนที่เรียบรอยแลว

ก ร ร ม ที่ ได รั บ ใบ อ นุ ญ า ต ก อ น วั น ที่
พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช พ.ศ. 2558
3.5.1-2 การขอรับรองปริญญาของผูสําเร็จการศึกษา รับรอง /
เภ สั ช ศาสตร จากสถาบั น การศึ ก ษาใน รับรองมติ
ตางประเทศ จํานวน 2 ราย
3.5.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร ไมใหความ

คณะกรรมการการศึกษาดําเนินการ
ตอไป เปนที่เรียบรอยแลว
คณะกรรมการการศึกษา แจงให

บัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)

เห็นชอบ /

ดําเนินการตามที่คณะกรรมการเสนอ

ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งปรับจาก

รับรองมติ

ตอไปแลว

เห็นชอบ /

สนง.เลขาธิการอยูระหวางดําเนินการ

รับรองมติ

ทําคําสั่งแตงตั้งฯ

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2561) และแกไขตามขอสังเกตของสภา
เภสัชกรรม
3.6

การแตงตั้งที่ปรึกษา/คณะอนุกรรมการ
1. ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการทะเบียนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ที่ ป รึ ก ษาคณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ศึ ก ษา
พัฒนาและติดตามกฎหมายฯ
3. อนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นงานเภสั ช กรรม
4

มติ

ผลดําเนินการ

ที่ประชุม

(ณ วันที่ 18 กรกฎาคม)

ขอขยายระยะเวลาการสอบสวน จํานวน 2

เห็นชอบ /

-

คดี

รับรองมติ

ระเบียบ
วาระ

เรื่อง
ปฐมภูมิ (เพิ่มเติม)
4. อนุกรรมการวางหลักเกณฑการผลิตยาใน
สถานพยาบาล (เพิ่มเติม)

3.7
3.8

ขอปรึกษาแนวทางการสอบสวน กรณี ที่ตอง เห็นชอบ
รอผลการดํ า เนิ น คดี อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ กําหนด

-

แนวทาง

พิจารณาสอบสวน

และ ไมตอง
รอใหคดี
ทาง
กฎหมาย
อื่นสิ้นสุด

4.1

การขอทบทวนมติ การจ ายเงิน ของของศู น ย เห็นดวยกับ
สอบความรูฯ
อัตราที่
กําหนด แต
เบิกจายเงิน
ใหเปนไป
ตาม
ระเบียบ
สภาฯ/
รับรองมติ

-

รายงานโดย รศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ เลขาธิการสภาเภสัชกรรม

5

