เอกสารหมายเลข 2
สรุปสำหรับผูบริหาร
การประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
ครั้งที่ 295 (2/2563)
วันที่ 17 กุมภาพันธ 2563 เวลา 10.00 – 15.00 น.
ณ หองประชุมคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ระเบียบ
วาระ

เรื่อง

มติ

ผลดำเนินการ

ที่ประชุม

(ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563)

1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมเพื่อทราบ

1.1

การประชุมสภาเภสัชกรรมสัญจร ครั้งที่ 4 รับทราบ
(ภาคอีสาน)

1.2

ให ห ลั ก สู ต รอบรมระยะสั้ น 26 หลั ก สู ต ร รับทราบ คณะทำงานจัดทำขอเสนอเพื่อการเลื่อนระดับ
ของเภสัชกรในการดำรงตำแหนงในภาคราชการ
เป น วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม สายงานเภสั ช
ไดติดตามกระทรวงสาธารณสุขพบวา มีหนังสือ
กรรมในการเขาสูตำแหนงชำนาญการพิเศษ
ฉบับที่ 2 ที่รับรองทุกหลักสูตรที่มีระยะเวลา
อบรมไมนอยกวา 16 สัปดาห ซึ่งจะแจงในการ
ประชุมคณะกรรมการสภาฯ

2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 294
(1/2563) วันที่ 20 มกราคม 2563

3

เรื่องดวน

4

เรื่องสืบเนื่อง

4.1

เรื่องคางพิจารณา

4.2

เรื่องติดตามผลการพิจารณา

4.2.1

สรุปสำหรับผูบริหารการประชุม
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 294
(1/2563) วันที่ 20 มกราคม 2563

5

เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1

การแตงตั้งคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน

รับรอง

-

-

ไมมี
ไมมี
รับทราบ

-

เห็นชอบ นายกสภาเภสัชกรรมออกคำสั่งสภาเภสัชกรรม
/รับรอง ยกเลิกคำสั่งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน

ระเบียบ
วาระ

เรื่อง
- ยกเลิกคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน
5 ชุด

มติ

ผลดำเนินการ

ที่ประชุม

(ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563)

มติ

- แตงตั้งคณะทำงาน 1 ชุด

5 ชุด และจัดทำคำสั่งฯ แตงตั้ง
“คณะอนุกรรมการจัดการขอมูลวิชาการและ
วิชาชีพ”

5.2

การขอทบทวนมติเปลี่ยนแปลงไมใหนำเงิน เห็นชอบ
ไปฝากธนาคารประเภทประจำ
/รับรอง
มติ

-

5.3

การปรับลดอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตร เห็นชอบ สนง.เลขาธิการ ไดออกประกาศอัตรา
ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ลดราคาจาก /รับรอง คาธรรมเนียมฯ แลว
500 บาท เปน 200 บาท)
มติ

5.4

งานสมัชชาเภสัชกรรมไทย 2563 (วันที่
30 พฤศจิกายน –
วันที่ 1 ธันวาคม 2563)

เห็นชอบ อยูร ะหวางการประสานงานหาคณะทำงานแต
/รับรอง ละดาน กอนจัดทำคำสั่งแตงตั้ง
มติ

5.5

งานสัปดาหเภสัชกรรม ป 2563 (วัน
อาทิตยที่ 21 – วันเสารที่ 27 มิถุนายน
2563)

เห็นชอบ อยูระหวางการจัดทำคำสั่งแตงตั้ง
/รับรอง
มติ

5.6

การขอความเห็นชอบ ราง หลักสูตรการ
เห็นชอบ ผูประสานงานวิชาไดแกไขเอกสาร และ
ฝกอบรมระยะสั้น “ผูจัดการความเสี่ยงดาน รับรอง ผอ.วคบท.เสนอนายกสภาเภสัชกรรมลงนาม
ผลิตภัณฑสุขภาพ”
หลักสูตร ประกาศเปนที่เรียบรอยแลว
/รับรอง
มติ

5.7

การขออนุ มั ติ วุ ฒิ บั ต รแสดงความรู ค วาม อนุมัติ สนง.เลขาธิการ ไดแจง ว.บำบัดแลว และไดแจง
ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม วุฒิบตั ร/ ผูไดรับวุฒิบตั รทราบ เพื่อดำเนินการตอไป
สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย
รับรอง
มติ

5.8

ผู ส อบความรู เ พื่ อ ขอขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ เห็นชอบ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม /รับรอง
ขอเก็บคะแนนสอบไว เพื่อรอผลการสำเร็จ มติ
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น

สนง.เลขาธิการ ไดแจงประธานศูนยสอบความรู
เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เปนที่เรียบรอยแลว
(สำเนาเรียน: ผูอำนวยการศูนยสอบฯ)

ระเบียบ
วาระ

เรื่อง

มติ

ผลดำเนินการ

ที่ประชุม

(ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563)

5.9

ก ารตั้ งค ณ ะ ท ำงาน ก ารติ ด ตั้ งระบ บ เห็นชอบ สนง.เลขาธิการ ไดแจงประธานคณะทำงานเปน
เครือขายสัญญานอิน เทอรเน็ ต และระบบ /รับรอง ที่เรียบรอยแลว อยูระหวางการนัดหมายประชุม
โทรศัพท
มติ

5.10

การดำเนิ น การสำหรั บ ผู ที่ มี ห น ว ยกิ ต เห็นชอบ
การศึกษาตอเนื่องไมครบ 100 หนวยกิตใน /รับรอง
รอบระยะเวลา 5 ป แ รก (พ.ศ. 2558 – มติ
2562)

ประธานคณะอนุ กก.การศึกษาตอเนื่อง และ
สนง.เลขาธิการ ไดจัดทำขอมูลรายชื่อผูที่เขา
ขาย CPE ไมครบ และไดเตรียมการจัดทำ
หนังสือถึงสมาชิกใหแกไขฯ แลว

6

เรื่องเพื่อทราบ

6.1

รายงานสถานการณการเงินสภาเภสัชกรรม รับทราบ
และหนวยงานภายใตสภาเภสัชกรรม

-

6.2

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ของสภา
เภสัชกรรมระหวางวันที่ 2 – 31มกราคม
2563 จำนวน 12 ครั้ง

รับทราบ

-

7

เรื่องอื่น ๆ

7.1

การรับสมัครเภสัชกรคูสัญญาใชทุน
กระทรวงสาธารณสุข

รับทราบ

-

รายงานโดย รศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ เลขาธิการสภาเภสัชกรรม

