เอกสารหมายเลข 8
สรุปสำหรับผู้บริหำร

กำรประชุมคณะกรรมกำรสภำเภสัชกรรม
ครั้งที่ 292 (11/2562)
วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ชั้น 2
ศูนย์กำรแพทย์และโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ
ระเบียบ
วำระ

เรื่อง

มติ

ผลดำเนินกำร

ที่ประชุม

(ณ วันที่ 10 ธันวำคม 62)

1

เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ

1.1

แต่ ง ตั้ ง ผู้ แ ทนกระทรวงสาธารณสุ ข ใน รับทราบ สนง.เลขาธิการสภาเภสัชกรรม
ดาเนินการทาคาสั่งแต่งตัง้ ภญ.
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม เพื่อเป็น
สุภัทรา บุญเสริม และภก.บรรเจิด
กรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างลง
เดชาศิลปชัยกุล เป็นกรรมการสภา
เภสัชกรรม

1.2

จัดสภาเภสัชกรรมสัญจร ครั้งที่ 2
รับทราบ
(ภาคเหนือ) ณ จังหวัดพะเยา
สรุปผลการจัดการอบรมการใช้สารสกัด รับทราบ
กัญชาทางการแพทย์ สาหรับเภสัชกร ครั้ง
ที่ 2 ในวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562
รับทราบ
การจัดการอบรมการใช้สารสกัดกัญชา

1.3
1.4

ทางการแพทย์ สาหรับเภสัชกร ครั้งที่ 3
ในวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562
จานวน 317 คน

1.5

แจ้งกาหนดวันประชุมคณะกรรมการสภา รับทราบ
เภสัชกรรม ประจาปี 2563 (ทุกวันจันทร์
ที่ 3 ของเดือน)

1

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ และ
สนง. เลขาธิการ ได้ร่วมกันจัดการ
อบรมการใช้สารสกัดกัญชาทาง
การแพทย์ สาหรับเภสัชกร ครั้งที่ 3
และได้กาหนดให้มีการจัดอบรม
กัญชาครั้งที่ 4 ในวันที่ 21-22
มกราคม 2563
-

ระเบียบ
วำระ

เรื่อง

มติ

ผลดำเนินกำร

ที่ประชุม

(ณ วันที่ 10 ธันวำคม 62)

รับทราบ

-

1.6

รายงานสถานะการเงินของสภาเภสัช
กรรม และหน่วยงานต่าง ๆ

1.7

รับทราบ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/คณะทางาน ของสภา
เภสัชกรรมระหว่างวันที่ 9-31 ตุลาคม
2562 จานวน 12 ครั้ง
ประธานคณะอนุกรรมการสอบความรู้
รับทราบ
เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ขอลาออก

1.8

1.9

ผู้ อ านวยการศู น ย์ ส อบความรู้ ผู้ ข อขึ้ น รับทราบ
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม ขอลาออก

-

นายกฯ และเลขาธิการ ได้จัดหาผู้ที่
เหมาะสมมาดารงตาแหน่ง และจะ
เสนอชื่อในการประชุมครัง้ ต่อไป
1. นายกฯ ได้ขอให้ รศ.ดร.ภญ.
สุชาดา ชุติมาวรพันธ์ รักษาการ
ผอ.ศูนย์สอบฯ อยู่จนการสอบใน
เดือนธันวาคม เสร็จสิ้น
2. นายกฯ และเลขาธิการ ได้จัดหา
ผู้ที่มีความเหมาะสมมาดารง
ตาแหน่งและจะเสนอชื่อในการ
ประชุมครั้งต่อไป

1.10

ศาลปกครองสูงสุดยกฟ้องสภาเภสัชกรรม รับทราบ
ในคดีปกครอง (คาพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ.589/2562)

2

รับรองรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรสภำเภสัชกรรม ครั้งที่
291 (10/2562) วันที่ 21 ตุลำคม 62

3

เรื่องสืบเนื่อง

3.1

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ตามมติที่ประชุม
หลักการจัดทาข้อเสนอเพื่อการเลื่อน
ระดับของเภสัชกรในการดารงตาแหน่ง

3.2

-

รับรอง

รับทราบ
รับทราบ
2

-

-

ระเบียบ
วำระ

เรื่อง

มติ

ผลดำเนินกำร

ที่ประชุม

(ณ วันที่ 10 ธันวำคม 62)

เช่นเดียวกับแพทย์และทันตแพทย์
4

เรื่องเพื่อพิจำรณำ

4.1

เลือกตั้งอุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่
2

รับรอง/ สนง.เลขาธิการ ได้เสนอคาสัง่ แต่งตั้ง
เห็นชอบ/ ภก.บรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล เป็น
รับรองมติ อุปนายกฯ คนที่ 2 และนายกฯ ได้
ลงนามเรียบร้อยแล้ว

4.2

โครงการสภาเภสัชกรรมสัญจร ครั้งที่
3 (ภาคกลาง)

อนุมัต/ิ
สนง.เลขาธิการ ได้เตรียมการจัดสภา
รับรองมติ เภสั ชกรรมสั ญ จร เป็ นที่ เ รียบร้อ ย
แล้ว

4.3

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/
คณะทางาน/คณะกรรมการอานวยการ
คณะทางานจัดทาข้อเสนอเพื่อการเลื่อน
ระดับของเภสัชกรในการดารงตาแหน่ง
ในภาคราชการ

4.3.1

4.3.2

แตงตั้งคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัย
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาฯ

4.4

ขออนุ มั ติ ห นั ง สื อ อนุ มั ติ แ สดงความรู้
ความช านาญ ในการประกอบวิ ช าชี พ
เภสัชกรรม สาขาการคุ้ม ครองผู้บริโ ภค
ด้านยาและสุขภาพ จานวน 3 ราย

4.5

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น

4.5.1

หลัก สูตรฯการคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคด้าน
ยาและสุขภาพ (การคุ้มครองผู้บริโภค

เห็นชอบ/ 1. สนง.เลขาธิ ก าร ได้ เ สนอค าสั่ ง
แต่ ง ตั้ ง และนายกฯ ได้ล งนาม
รับรองมติ
เรียบร้อยแล้ว
2. ประธานคณะท างานฯได้ นั ด
หมายประชุมครั้งที่ 1 ในวันที่ 17
ธันวาคม 62
เห็นชอบ/ สนง.เลขาธิการ ได้เสนอคาสั่งแต่งตั้ง
รับรองมติ คณะกรรมการฯ และนายกฯ ได้ล ง
นามเรียบร้อยแล้ว
อนุมัต/ิ
1. สนง.เลขาธิการ ได้เสนอประกาศ
รับรองมติ และนายกฯ ได้ล งนามเรีย บร้อ ย
แล้ว
2. สนง.เลขาธิการ แจ้งผู้รับหนังสือ
อนุมั ติฯ ให้ม าท าการขึ้นทะเบียน
แล้ว
รับรอง/ สนง.เลขาธิการ ดาเนินการดังนี้
เห็นชอบ/ 1. จั ด ท าประกาศหลั ก สู ต รการ
3

ระเบียบ
วำระ

เรื่อง
และดูแลผู้ป่วยในชุมชน)

มติ

ผลดำเนินกำร

ที่ประชุม

(ณ วันที่ 10 ธันวำคม 62)

รับรองมติ

ฝึกอบรมฯ
2. ก าหนด หน่ ว ย กิ ต กา รศึ ก ษา
ต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
3. แจ้ง วคบท.

4.5.2

หลัก สูตรฯการคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคด้าน
ยาและสุขภาพ (การจัดการเภสัชกรรม
ในระบบสุขภาพ)

รับรอง/ สนง.เลขาธิการ ดาเนินการดังนี้
เห็นชอบ/ 1. จั ด ท าประกาศหลั ก สู ต รการ
รับรองมติ
ฝึกอบรมฯ
2. ก าหนด หน่ ว ย กิ ต กา รศึ ก ษา
ต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
3. แจ้ง วคบท.

4.5.3

หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมระยะสั้ น การ รับรอง/ สนง.เลขาธิการ ดาเนินการดังนี้
บริบาลทางเภสัชกรรม (อายุรกรรม)
เห็นชอบ/ 1. จั ด ท าประกาศหลั ก สู ต รการ
รับรองมติ
ฝึกอบรมฯ
2. ก าหนด หน่ ว ย กิ ต กา รศึ ก ษา
ต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
3. แจ้ง ว.เภสัชบาบัดฯ

5

เรื่องอื่น ๆ

5.1

เห็นชอบ/ สนง.เลขาธิการ แจ้ง
ร่าง ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง
คาแนะนาสมาชิกสภาเภสัชกรรมทีเ่ ป็น รับรองมติ คณะอนุกรรมการกฎหมายฯ ให้ออก
ประกาศฯ หลังสานักงาน
ผู้รบั อนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1)
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และ
คณะกรรมการอาหารและยาแจ้ง
ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม
สสจ.เรื่องการบังคับใช้มาตรา 12

5.2

ร่ า ง ประกาศสภาเภสั ช กรรม เรื่ อ ง เห็นชอบ/ สนง.เลขาธิ ก าร ได้เ สนอประกาศ
รูปแบบการให้บริการประชาชนในสถาน รับรองมติ และนายกฯ ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว
บริการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) เพื่อ
ลดความแออั ดในสถานพยาบาลตาม
4

ระเบียบ
วำระ

เรื่อง

มติ

ผลดำเนินกำร

ที่ประชุม

(ณ วันที่ 10 ธันวำคม 62)

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

รายงานโดย รศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวริ ิยานุภาพ เลขาธิการสภาเภสัชกรรม

5

