เอกสารหมายเลข 4
สรุปสำหรับผูบ้ ริหำร
กำรประชุมคณะกรรมกำรสภำเภสัชกรรม
ครั้งที่ 293 (12/2562)
วันที่ 16 ธันวำคม 2562 เวลำ 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะกรรมกำรสภำเภสัชกรรม ชั้น 8 อำคำรที่ทำกำรสภำวิชำชีพ
กระทรวงสำธำรณสุข จังหวัดนนทบุรี
ระเบียบ
วำระ

เรื่อง

มติ

ผลดำเนินกำร

ที่ประชุม

(ณ วันที่ 17 มกรำคม 2563)

1

เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ

1.1

สรุ ป ผลการจั ด การอบรมการใช้ ส าร รับทราบ สนง.เลขาธิ ก าร และวิ ท ยาลั ย เภสั ช
กรรมสมุนไพรฯ ได้เตรียมการจัดการ
สกัดกัญชาทางการแพทย์ สาหรับเภสัช
อบรมการ ใช้ ส ารส กั ด กั ญ ชาทาง
กร ครั้งที่ 3
การแพทย์สาหรับเภสัชกร ครั้งที่ 4 ใน
วันที่ 21 – 22 มกราคม 2563 ณ
โรงแรมอมารี แ อร์ พ อร์ ต ดอนเมื อ ง
กรุงเทพฯ
รายงานสถานะการเงินของสภาเภสัช รับทราบ
กรรม และหน่วยงานต่าง ๆ

1.2
1.3

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/คณะทางาน ของ
สภาเภสัชกรรมระหว่างวันที่ 2-29
พฤศจิกายน 2562 (จานวน 19 ครั้ง)

รับทราบ

-

1.4

การลาออกของประธานและ
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ทางเภสัชศาสตร์

รับทราบ

-

1.5

การจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ใช้ทุน รับทราบ
ปี 2563

1

1. สนง.เลขาธิการ ได้ประชุม
ปรึกษาหารือกับหัวหน้าฝ่ายต่างๆ
ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานปลัดกระทรวง

ระเบียบ
วำระ

เรื่อง

มติ

ผลดำเนินกำร

ที่ประชุม

(ณ วันที่ 17 มกรำคม 2563)
สาธารณสุขในวันที่ 27 ธันวาคม
2562 เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการ
เข้าสู่ตาแหน่งพนักงานราชการ
ของเภสัชกรใหม่ และเสนอให้ใช้
ผลการสอบใบอนุญาตฯ เป็นส่วน
หนึง่ ของการสอบเข้ารับทางาน
2. ประธานสอบฯ ผู้อานวยการศูนย์
สอบฯ และเลขาธิการประชุมใน
วันที่ 2 มกราคม 2563 เพื่อ
กาหนดเพิม่ วันสอบ MCQ OSPE
ในเดือนมีนาคมและเมษายน
2563 เพื่อเปิดโอกาสให้นกั ศึกษา
รุ่นที่เข้าก่อนปี 2557 ที่จบช้า มี
โอกาสสมัครเข้าสอบรับราชการ
ทันเวลา
3. ศศภท.รวบรวมข้อมูลจานวน
นักศึกษารุ่นที่เข้าก่อนปี 2557 ที่
จบช้า และแจ้งวันสุดท้ายที่ได้รับ
ใบรับรองสาเร็จการศึกษา เพือ่
แจ้งกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
วันเริ่มสมัคร
4. ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาฯ
ตรวจสอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
คุณสมบัตใิ นการสมัครพนักงาน
ราชการ

1.6

สภาเภสัชกรรมสัญ จร ครั้งที่ 4 (ภาค รับทราบ
อีสาน) จังหวัดอุบลราชธานี
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1. สนง.เลขาธิการ ประสานงานการ
จัดสภาเภสัชกรรมสัญจรฯ กับ
คณบดีคณะเภสัชฯ และหัวหน้า
กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ ริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข อุบลฯ เพือ่
เตรียมการจัดประชุม

ระเบียบ
วำระ

เรื่อง

มติ

ผลดำเนินกำร

ที่ประชุม

(ณ วันที่ 17 มกรำคม 2563)
2. เลขาธิการ เภสัชกรเชี่ยวชาญ(รอง
นายแพทย์ สสจ.) คณบดีคณะ
เภสัชฯ และผู้แทนร้านยา จ.อุบลฯ
ประชุมในวันที่ 15 มกราคม 2563
เพื่อแลกเปลี่ยนการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน

2

เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรสภำเภสัชกรรม ครั้งที่
292 (11/2562)
วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2562
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เรื่องสืบเนื่อง

3.1

ร า ย ง า น ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ก า ร
ดาเนินงานตามมติที่ประชุม
เรื่องค้ำงพิจำรณำ

4

รับรอง

รับทราบ

4.1

สานวนการสอบสวนคณะอนุกรรมการ ลงโทษ
สอบสวน จานวน 7 คดี
พักใช้
ใบอนุญาต
/รับรอง
มติ

5

เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ

5.1

รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
จานวน 5 คดี

-

-

-

มีมูล 4 คดี สนง.เลขาธิการ ได้ดาเนินการส่งคดีที่
ไม่มีมูล 1 มีมูล ให้คณะอนุกรรมการสอบสวน
คดี /
เพื่อดาเนินการต่อไป
รับรองมติ
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ระเบียบ
วำระ

เรื่อง

มติ

ผลดำเนินกำร

ที่ประชุม
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5.2

สานวนการสอบสวน
คณะอนุกรรมการสอบสวน จานวน
9 คดี

พักใช้
1.สนง.เลขาธิการ ได้ดาเนินการส่งคดี
ใบอนุญาต ที่ พัก ใช้อนุ ญ าต ให้ฝ่า ยกฎหมาย
7 คดี หา
ดาเนินการต่อไป
ข้อมูล
2. สนง.เลขาธิการ ได้ดาเนินการส่งคดี
เพิ่มเติม 2
ที่ ต้ อ ง ห า ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ใ ห้
คดี/รับรอง
คณะอนุ ก รรมการสอบสวน เพื่ อ
มติ
ดาเนินการทบทวนการพิจารณา

5.3

แต่งตั้ง ผศ.ดร.ภญ.รุง่ เพ็ชร สกุลบารุง เห็นชอบ / 1. สนง.เลขาธิการ ได้เสนอคาสั่ง
ศิลป์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ รับรองมติ
แต่งตั้ง ให้นายกสภาฯ ลงนาม เป็น
สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับ
ที่เรียบร้อยแล้ว
ใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม
2. สนง.เลขาธิการ ได้ประสานงานเพื่อ
ส่งมอบงานในวันที่ 21 มกราคม
2563

5.4

แต่งตั้ง รศ.ภญ.ระพี พรรณ ฉลองสุข เห็นชอบ / เหมือนวาระ 5.3
ผู้อ านวยการศูนย์ส อบความรู้ผู้ขอขึ้น รับรองมติ
ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

5.5

แต่งตั้ง ภก.บรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล
เป็นประธานคณะอนุกรรมการ
ดาเนินงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทาง
เภสัชศาสตร์

เห็นชอบ / เหมือนวาระ 5.3
รับรองมติ

5.6

แต่งตั้ง รศ.ดร.ภก.ชาลี ทองเรือง
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ทางเภสัชศาสตร์

เห็นชอบ / เหมือนวาระ 5.3
รับรองมติ

5.7

แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเตรี ยมการ เห็นชอบ / 1. สนง.เลขาธิการ ได้เสนอคาสั่ง
แต่งตั้ง ให้นายกสภาฯ ลงนาม เป็น
จัดตั้งวิท ยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการ รับรองมติ
ที่เรียบร้อยแล้ว
แห่งประเทศไทย
4

ระเบียบ
วำระ

เรื่อง

มติ

ผลดำเนินกำร

ที่ประชุม
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2. สนง.เลขาธิการ ได้ทาหนังสือแจ้ง
อนุกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5.8

คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์

5.8.1

การขออุทธรณ์ประกาศสภาเภสัชกรรม เห็นชอบ / 1.คณะกรรมการการศึกษาฯ ได้เสนอ
รับรองมติ
ประกาศให้นายกสภาฯ ลงนาม เป็น
ของนางสาวสุไรลา สะโต
ที่เรียบร้อยแล้ว
2.คณะกรรมการการศึกษาฯ ได้ทา
หนังสือแจ้งผู้อทุ ธรณ์ป็นที่เรียบร้อย
แล้ว

5.8.2

การขออุทธรณ์ประกาศสภาเภสัชกรรม เห็นชอบ / เหมือนวาระ 5.8.1
รับรองมติ
ของนางสาวฮันนัน มามุ

5.8.3

การขออุทธรณ์ประกาศสภาเภสัชกรรม เห็นชอบ / เหมือนวาระ 5.8.1
รับรองมติ
ของนางสาวร่มกมล แดงประเสริฐ

5.9

ขออนุมั ติห นัง สือ อนุ มั ติ แสดงความรู้ อนุมัต/ิ
ความชานาญ ในการประกอบวิชาชีพ รับรองมติ
เภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านยาและสุขภาพ จานวน 2 ราย

5.10

การขอยกเว้นการจัดสรรเงินอุดหนุน รับทราบ มี สนง.เลขาธิก าร ได้แจ้งวิทยาลัยเภสัช
ให้กับสภาเภสัชกรรม
การยกเว้น บาบัดฯ ให้รบั ทราบแล้ว
บางกรณี
อยู่แล้ว/
รับรองมติ

5.11

การขอความอนุ เ คราะห์ส นับ สนุ น
งบประมาณจัดโครงการสัมมนา

ไม่
สนับสนุน
ทั้งหมด
5

1. สนง.เลขาธิการ ได้เสนอประกาศ
และนายกฯ ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว
2. สนง.เลขาธิก าร แจ้ง ผู้รับ หนัง สือ
อนุ มั ติ ฯ ให้ ม าท าการขึ้ น ทะเบี ย น
แล้ว

สนง.เลขาธิการ ได้แจ้งวิทยาลัยเภสัช
บาบัดฯ ให้รับทราบแล้ว

ระเบียบ
วำระ

เรื่อง

มติ

ผลดำเนินกำร

ที่ประชุม
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โดยอาจขอ
สนับสนุน
บางส่วน/
รับรองมติ
5.12

ปรับปรุง ร่าง เกณฑ์สมรรถนะการสอบ เห็นชอบ/ สนง.เลขาธิการ ได้ออกประกาศเป็นที่
ความรู้ เ พื่ อ ขอขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ รับรองมติ เรียบร้อยแล้ว
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม
รายงานโดย รศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวริ ิยานุภาพ เลขาธิการสภาเภสัชกรรม
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