สรุปสำหรับผู้บริหำร

กำรประชุมคณะกรรมกำรสภำเภสัชกรรม
ครั้งที่ 289 (8/2562) วันที่ 19 สิงหำคม 2562 เวลำ 10.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง 909 สภำเภสัชกรรมชั้น 9 อำคำรสภำวิชำชีพ กระทรวงสำธำรณสุข จังหวัดนนทบุรี
ระเบียบ
วำระ

เรื่อง

มติ

ผลดำเนินกำร

ที่ประชุม

(ณ วันที่ 8 กันยำยน 62)

1

เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ

1.1

การมอบหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร
การเลือกตัง้ คณะผูบ้ ริหารวิทยาลัยเภสัช
กรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

รับทราบ

-

รับทราบ

สนง.เลขาธิการ นัดหมายคณะผูบ้ ริหาร
เพื่อเลือกตัง้ ตาแหน่งต่างๆ ในวันที่ 2
กันยายน 2562 และได้ดาเนินการ
เลือกตั้งเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

1.3

ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการรับรอง
ร้านยาคุณภาพ พ.ศ.2562

รับทราบ

-

1.4

พระราชบัญญัตกิ ารอุดมศึกษา พ.ศ.2562

รับทราบ

-

1.5

การแต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจากผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษา ใน พระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562

รับทราบ

1.6

การเชื่อมต่อร้านยากับโรงพยาบาลในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รับทราบ

1.2

1

-

นายกสภาเภสัชกรรม ได้จัดคณะทางาน
บริหารและดาเนินการ โดยประกอบไป
ด้วยนายกสภาเภสัชกรรม ประธาน
คณะอนุกรรมการพัฒนาร้านยา
เลขาธิการ และรองเลขาธิการ เพื่อ
ดาเนินการและประสานงานกับฝ่าย
การเมือง สปสช. กระทรวงสาธารณสุข
(สานักงานปลัดฯ และ รพ.นาร่อง) และ

ระเบียบ
วำระ

เรื่อง

มติ

ผลดำเนินกำร

ที่ประชุม

(ณ วันที่ 8 กันยำยน 62)
ร้านยาที่ร่วมดาเนินการ

1.7

การเปิดอบรมหลักสูตรการอบรมการใช้สาร รับทราบ
สกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สาหรับเภสัชกร

สนง.เลขาธิการ ได้เปิดรับสมัครผู้เข้า
อบรมและประสานงานกับวิทยาลัย
เภสัชกรรมสมุนไพรฯ ให้มาดาเนินการ
ทางวิชาการ ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการ
ดาเนินการเตรียมการจัดอบรม

1.8

ผลการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม รับทราบ
วาระพิเศษ เรื่อง “พระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ.2562 และสมรรถนะของผู้
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม”

นายกสภาเภสัชกรรมมอบให้
คณะกรรมการการศึกษาดาเนินการตั้ง
คณะอนุกรรมการ 3 ชุด เพื่อจัดทา
สมรรถนะของผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมในสาขาบริบาลเภสัชกรรม สาขา
เภสัชกรรมอุตสาหการ และสาขา
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

1.9

รายงานสถานะการเงินของหน่วยงานใน
รับทราบ
กากับสภาเภสัชกรรม ประจาเดือนกรกฎาคม
2562
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/
รับทราบ
คณะอนุกรรมการ/คณะทางาน ของกรรมการ
สภาเภสัชกรรมระหว่างวันที่ 31 มิถุนายน –
31 กรกฎาคม 2562 (จานวน 12 ครั้ง)
ระเบยี บวทิ ยาลัยเภสชั บาบดั แหงประเทศไทย ว รับทราบ

-

1.10

1.11

-

-

าด ว ย ก า ร ส ิ้น สุ ด ส ภ าพแ ละ ก าร ข อ ก ลั บ
เขารั บการฝกอบรมในหลักสูตรการฝกอบรมเป
นผมู ีความรู ความชานาญในการประกอบวิชาช พี
เภสชั กรรม สาขาเภสชั บาบัด สาหรั บผู เขารั บ
การฝกอบรมในป พ.ศ. 2558
2

รับรองรำยงำนกำรประชุ ม คณะกรรมกำร รับรอง
สภำเภสัชกรรม ครั้งที่ 287 (6/2562) วันที่
10 มิถุนำยน 2562

3

เรื่องสืบเนื่อง
2

-

ระเบียบ
วำระ
3.1

เรื่อง

มติ

ผลดำเนินกำร

ที่ประชุม

(ณ วันที่ 8 กันยำยน 62)

3.2

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตาม
มติที่ประชุม
การจัดสรรพื้นที่ทาการสภาเภสัชกรรม

รับทราบ

-

เห็นชอบ /
รับรองมติ

สนง.เลขาธิการ ได้ดาเนินการ
ประสานงานกับสถาปนิก เพื่อจัดการ
ออกแบบปรับปรุงพื้นที่ และดาเนินการ
ร่างสัญญาเพื่อดาเนินการ

4

เรื่องเพื่อพิจำรณำ

4.1

รายงานการส บื สวนข อเท จ็ จริ ง ของ
คณะอน กุ รรมการจรรยาบรรณ จานวน 9
คดี

มีมูล /
รับรองมติ

สนง.เลขาธิ ก าร ได้ ด าเนิ น การ ส่ ง
คณะอ นุ ก ร รมกา รสอ บสวน เพื่ อ
ดาเนินการต่อไป

4.2

รายงานการสอบสวน ของคณะอนุกรรมการ ภาคทัณฑ์
1 คดี
สอบสวน จานวน 18 คดี
พักใช้
ใบอนุญาต
16 คดี และ
เพิกถอน
ใบอนุญาต
1 คดี/
รับรองมติ

4.3
4.3.1

การแต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ
แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณ

4.3.2
4.3.3

สนง.เลขาธิ ก าร (ฝ่ า ยกฎหมาย) ได้
จัดท าคาสั่ง สภาเภสัชกรรม และเสนอ
ขอความเห็ น ชอบจากสภานายกพิ เ ศษ
ตามขั้นตอนต่อไป

เห็นชอบ/
รับรองมติ

สนง. เลขาธิการ ได้จัดทาคาสั่ง และ
แจ้ง ภญ.จงดี ว่องพินัยรัตน์ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการรับรองรานยาคณุ ภาพ

เห็นชอบ/
รับรองมติ

สนง. เลขาธิการ ได้จัดทาคาสั่งเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

คณะอนุกรรมการผลิตภัณฑสมุนไพร

เห็นชอบ/

สนง. เลขาธิการ ได้จัดทาคาสั่งเป็นที่

3

ระเบียบ
วำระ

เรื่อง

มติ

ผลดำเนินกำร

ที่ประชุม

(ณ วันที่ 8 กันยำยน 62)

รับรองมติ

เรียบร้อยแล้ว

4.3.4

คณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำลังคนเภสัชกร ภำค เห็นชอบ /
รับรองมติ
รำชกำร (เพิ่มเติม)

4.4

ผลการสอบความรู ฯ ครั้ ง ท ี่ 5/3562 (MCQ) อนุมัติผล ศูนย์สอบฯ นาชื่อผู้สอบได้เข้าในระบบ
และ ครั้งที่ 6/2562 (OSPE)
สอบและ และ สนง. เลขาธิการ (ฝ่ายทะเบียน) ได้
เห็นชอบผล จัดทาใบอนุญาตให้กับสมาชิกใหม่แล้ว
สอบโมฆะ /
รับรองมติ

4.5

กำรขออนุมัติหนังสืออนุมัติแสดงควำมรู้ ควำม
ช ำนำญในกำรประกอบวิช ำชีพ เภสั ช กรรม
สำขำกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนยำและสุขภำพ
จานวน 4 คน
การขอทบทวนการก าหนดค าธรรมเนีย ม
ส าหรับ ผู ประกอบ วิช าชีพ เภสัช กรร ม
ต อการด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษาต อเนื่ อ ง
โดยศูนยการศึกษาตอเนื่องทางเภสชั ศาสตร

4.6

อนุมัติ /
รับรองมติ

สนง. เลขาธิการ ได้จัดทาคาสั่งเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

วิ ท ยาลั ย การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคฯ ได้
จัดทาประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เห็นชอบลด สนง. เลขาธิ ก าร ได้ ม อบเจ้ า หน้ า ที่
อัตราค่า
ผู้รั บ ผิ ดชอบหน่ วย CPE ให้ นาเรื่ อ ง
ธรรมเนียม/ ก ลั บ ไ ป ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ น
รับรองมติ
คณะอนุกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

4.7.1

การขออนมุ ัติวุฒบิ ัตรแสดงความรู ความชานาญ อนุมัติ /
ในการประกอบว ชิ าชพี เภสัชกรรม สาขาเภส ชั รับรองมติ
บาบัด จานวน 3 ราย

วิทยาลัยเภสัชบาบัดฯ ได้จัดทาประกาศ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4.7.2

ร่ าง ระเบยี บว ทิ ยาลัยเภส ชั บาบดั แหงประเทศ รับทราบ /
ไทย วาดวยการสิ้น สุดสภาพและการขอกลับเข รับรองมติ
ารับการฝกอบรมฯ สาหรับผู เขารับการฝกอบรม
ในป พ.ศ. 2558

ที่ ป รึก ษารั บ มอบไปดาเนิน การต่อ ใน
คณะอนุ ก รรมการกฎหมายฯเพื่ อ
พิจารณาร่าง

4.8

ร่าง ประกาศสภาเภสชั กรรม เรื่อง คาใชจาย เห็นชอบ /
อื่ น ๆ นอกจากที่ ก าหนดไว ในระเบ ยี บ รับรองมติ
สภาเภสัชกรรม วาดวยคาใชจายของสภาเภสชั
กรรม พ.ศ. 2562

สนง. เลขาธิการ ได้จัดท าคาสั่ง เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

4

ระเบียบ
วำระ

เรื่อง

มติ

ผลดำเนินกำร

ที่ประชุม

(ณ วันที่ 8 กันยำยน 62)

4.9

การเก็ บ หน่วยกิ ต การศึก ษาต่อ เนื่ องของผู้ เห็นชอบ /
ประกอบวิช าชี พ เภสั ช กรรม ให้ก าหนดใช้ รับรองมติ
ข้อบังคับเฉพาะ 100 หน่วยกิตเพียงข้อเดียว

สนง. เลขาธิการ ได้จัดท าคาสั่ง เป็นที่
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และได้ ด าเนิ น การ
ตรวจสอบและคืนเงินค่าเปิดระบบแก้ไข
หน่วยกิตตามที่มีผู้ร้องขอ

4.10

ร่าง ข้อ บัง คับ สภาเภสัช กรรม ว่าด้วยการ เห็นชอบ /
ประชุม คณะกรรมการ คณะอนุก รรมการ รับรองมติ
และคณะที่ปรึกษา พ.ศ. ….

สนง. เลขาธิก าร ได้น าเสนอร่าง ข้ อ
บังคับฯ ไปยังสภานายกพิเ ศษเพื่อขอ
ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป

รายงานโดย รศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวริ ิยานุภาพ เลขาธิการสภาเภสัชกรรม

5

