สรุปสำหรับผูบ้ ริหำร
กำรประชุมคณะกรรมกำรสภำเภสัชกรรม ครั้งที่ 296 (3/2563)
วันที่ 16 มีนำคม 2563 เวลำ 10.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะกรรมกำรสภำเภสัชกรรม 801 ชั้น 8 กระทรวงสำธำรณสุข จังหวัดนนทบุรี
ระเบียบ
วำระ

เรื่อง

มติ

ผลดำเนินกำร

ที่ประชุม

(ณ วันที่ 10 เมษำยน 2563)

1

เรื่องประธำนแจ้งที่ประชุมเพื่อทรำบ

1.1

การลดความแออัดในโรงพยาบาลเพื่อ
ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส โควิด-19

รับทราบ

-

1.2

สรุปผลการประชุมเพื่อเตรียมการ
ในสถานการณ์ โควิด-19

รับทราบ

2

รั บ ร อ ง ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรสภำเภสัชกรรม ครั้ง
ที่ 2 9 5 ( 2/ 2 5 6 3) วั น ที่ 1 7
กุมภำพันธ์ 2563

รับรอง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายกสภาเภสัช
กรรม ได้ส่งมอบเอกสารข้อเสนอทาง
นโยบายด้านยาจากผลการประชุมนี้ ต่อ
รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการประ
ทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีระกุล))
-

3

เรื่องด่วน

4

เรื่องสืบเนื่อง

4.1

เรื่องค้างพิจารณา

4.2

เรื่องติดตามผลการพิจารณา

4.2.1

สรุปสาหรับผูบ้ ริหารการประชุม
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่
295 (2/2563) วันที่ 17 กุมภาพันธ์
2563

ไม่มี

ไม่มี

รับทราบ

1

-

ระเบียบ
วำระ

เรื่อง

มติ

ผลดำเนินกำร

ที่ประชุม

(ณ วันที่ 10 เมษำยน 2563)

มีมูล 10
และคดีไม่มี
มูล 3 คดี /
รับรองมติ

สานักงานเลขาธิการได้นาส่งเอกสารไปยัง
คณะอนุกรรมการสอบสวนต่อไป (และได้
ประสานงานให้คณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณ หยุดพักการพิจารณาคดี
ชั่วคราว ในช่วงสถานการณ์โควิด เนื่องจาก
องค์ประชุมเป็นผูส้ ูงอายุมีความเสี่ยงสูง และ
มีคดีค้างไม่มากนัก)

5

เรื่องเพื่อพิจำรณำ

5.1

รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
จานวน 13 คดี

5.2

สานวนการสอบสวน
คณะอนุกรรมการสอบสวน จานวน 12
คดี

5.3

ร่าง ประกาศสภาเภสัชกรรม

5.3.1

ร่าง ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง
แนวทางการออกประกาศนียบัตร
วิชาชีพเภสัชกรรม

เห็นชอบ/
รับรองมติ

สานักงานเลขาธิการฯ ได้เสนอนายกสภา
เภสัชกรรมลงนามในประกาศ และทา
หนังสือแจ้งวิทยาลัยต่างๆ เพื่อรับทราบและ
แจ้งผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อ
ดาเนินการตามประกาศต่อไป

5.3.2

ร่ า ง ประกาศสภาเภสั ช กรรม เรื่ อ ง
ค่าใช้จ่ายอื่ น ๆ นอกจากที่ ก าหนดไว้
ในระเบี ย บสภาเภสั ช กรรม ว่ า ด้ ว ย
ค่าใช้จ่ายของสภาเภสัชกรรม พ.ศ. ….

เห็นชอบ/
รับรองมติ

สานักงานเลขาธิการฯ ได้เสนอนายกสภา
เภสัชกรรมลงนามในประกาศ และได้แจ้งให้
เจ้าหน้าที่ดาเนินการเบิกจ่ายตามประกาศ
ต่อไป

5.3.3

ร่าง ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง การ
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใน
การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
(เพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. ….

เห็นชอบ/
รับรองมติ

สานักงานเลขาธิการฯ ได้เสนอนายกสภา
เภสัชกรรมลงนามในประกาศ และได้แจ้งให้
เจ้าหน้าที่ดาเนินการเบิกจ่ายตามประกาศ
ต่อไป

-

2

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
เนือ่ งจากองค์ประชุมคณะกรรมการสภาฯ
ไม่ถงึ 2 ใน 3

ระเบียบ
วำระ

เรื่อง

มติ

ผลดำเนินกำร

ที่ประชุม

(ณ วันที่ 10 เมษำยน 2563)

5.4

คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์

5.4.1

การขอรับการรับรองปริญญาของ
ผู้สาเร็จการศึกษาฯ จากต่างประเทศ
จานวน 2 ราย

รับรอง
ปริญญา/
รับรองมติ

สานักงานเลขาธิการฯ ได้ออกประกาศ และ
แจ้งเลขานุการ คณะกรรมการการศึกษา
เพื่อแจ้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่อไป

5.4.2

ผลการขอรับ การรับ รองปริ ญ ญา
ในวิช าเภสั ชศาสตร์ ข องผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ
จานวน 5 ราย

รับรองผล/ สานักงานเลขาธิการฯ ได้ออกประกาศ และ
รับรองมติ แจ้งเลขานุการ คณะกรรมการการศึกษา
เพื่อแจ้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่อไป

5.5

การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
สาหรับสนามสอบ

อนุมตั ิเปิด 1.สานักงานเลขาธิการฯ ได้แจ้งไปยัง
บัญชีและ
ผู้อานวยการศูนย์สอบฯ เพือ่ ดาเนินการ
เงินสารอง
แจ้งประธานสนามสอบฯ ปิดบัญชีต่อไป
จ่าย/รับรอง
2.สานักงานเลขาธิการฯ ได้จัดทาเช็ค
มติ
ธนาคาร เพื่อนาไปสารองจ่ายเตรียมการ
สอบของสนามสอบ
3.สานักงานเลขาธิการฯ ได้เตรียมเอกสาร
ประกอบการการเปิดบัญชีธนาคารให้กับ
ศูนย์สอบฯ

5.6

การรั บ รองหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม
ระยะสั้นการบริบ าลทางเภสัชกรรม
จานวน 4 หลักสูตร

ให้ปรับแก้/ สานักงานเลขาธิการฯ แจ้งให้วิทยาลัยเภสัช
รับรองมติ บาบัดฯ นาข้อสังเกตจากที่ประชุมไป
พิจารณาปรับแก้รายละเอียดของหลักสูตร
การฝึกอบรมและนามาเสนอในการประชุม
ครั้งต่อไป

6

เรื่องเพื่อทรำบ

6.1

กพ.มีม ติรั บ รองการฝึกอบรมที่ไม่น้อย รับทราบ
กว่ า 16 สั ป ดาห์ เป็ นวุ ฒิ ไม่ ต่ ากว่ า
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หรื อ
เทียบเท่า เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
3

ประชาสัมพันธ์ได้ดาเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้แก่สมาชิกทราบแล้ว

ระเบียบ
วำระ

เรื่อง

มติ

ผลดำเนินกำร

ที่ประชุม

(ณ วันที่ 10 เมษำยน 2563)

เภสัชกรระดับชานาญการพิเศษ
6.2

การโอนเงินงบประมาณสนับสนุน
การฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรม
ปฐมภูมิ

รับทราบ

เนื่องจากสถานการณ์โควิด สานักงาน
เลขาธิการฯ ได้แจ้งเลื่อนประชุมไปยังผู้ให้
ทุนและผู้เข้ารับการอบรม

6.3

รายงานสถานการณ์การเงินสภาเภสัช
กรรมและหน่วยงานภายใต้สภาเภสัช
กรรม

รับทราบ

-

6.4

เข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการ/
คณะอนุ ก รรมการ/คณะท างาน
ของสภาเภสัชกรรม ระหว่างวันที่
1-29 กุมภาพันธ์ 2563 จานวน 9
ครั้ง

รับทราบ

-

7

เรื่องอื่น ๆ

7.1

การจัดสอบความรู้ฯ และมาตรการเพือ่
ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

รับทราบ

-

รายงานโดย รศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวริ ิยานุภาพ เลขาธิการสภาเภสัชกรรม

4

