ข้ อบังคับสภาเภสั ชกรรม
ว่ าด้ วย การจัดตั้ง การรับรองวิทยฐานะ การดาเนินการ และการเลิกสถาบัน
ทีท่ าการฝึ กอบรมเป็ นผู้ชานาญการในสาขาต่ างๆ ของวิชาชีพเภสั ชกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓


อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ (๕) และ ๒๓ (๔) (ฐ) โดยความเห็ นชอบจาก
สภานายกพิเศษแห่ งสภาเภสัชกรรม ตามมาตรา ๒๗ แห่ งพระราชบัญญัติวิชาชี พเภสั ชกรรม พ.ศ.
๒๕๓๗ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมจึงออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วย การจัดตั้ง การดาเนิ นการ
และการเลิกสถาบันที่ทาการฝึ กอบรมเป็ นผูช้ านาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรม ไว้ดงั นี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วย การจัดตั้ง การรั บรองวิทยฐานะ
การดาเนิ นการ และการเลิ กสถาบันที่ทาการฝึ กอบรมเป็ นผูช้ านาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชี พเภสัช
กรรม พ.ศ. ๒๕๔๓”
ข้อ ๒. ในข้อบังคับนี้
สถาบัน
หมายถึง สถาบันที่ทาการฝึ กอบรมเป็ นผูช้ านาญการในสาขาต่างๆ ของ
วิชาชีพเภสัชกรรม
สถาบันหลัก หมายถึง สถาบันที่ให้และรับผิดชอบการฝึ กอบรมเป็ นผูม้ ีความรู้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่างๆ
สถาบันสมทบ หมายถึง สถาบันที่ให้การฝึ กอบรมเป็ นผูม้ ีความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ และอยูใ่ นกากับดูแลของ
สถาบันหลัก
การฝึ กอบรม หมายถึง การฝึ กอบรมเพื่อรับวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่างๆ
วิทยฐานะ หมายถึงสถานะความพร้อมในการจัดการหลักสู ตรฝึ กอบรมเป็ นผู้
มีความชานาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรม
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ หมายถึง คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ
ความรู้เพื่อรับวุฒิบตั รตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
สถานประกอบวิชาชีพ หมายถึง สถานที่ที่มีการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยมีผู้
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็ นผูร้ ับผิดชอบและดาเนินการ
ข้อ ๓. การจัด ตั้ง สถาบัน ตามข้อ บัง คับ นี้ ให้ ค ณะกรรมการสภาเภสั ช กรรมเป็ นผู ้อ นุ ญ าต
และออกเป็ นประกาศสภาเภสัชกรรม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมกาหนด
ข้อ ๔. สถาบันที่ได้รับอนุ ญาตให้จดั ตั้ง ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๒
(๑) เป็ นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้รับการรับรองจากทบวงมหาวิทยาลัย
หรื อจากส่ วนราชการที่มีหน้าที่ตามกฎหมายและมีการจัดการเรี ยนการสอนใน
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
(๒) เป็ นสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ดาเนินการตามกฎหมาย โดยมีการให้บริ การ
ในวิชาชีพเภสัช-กรรมด้วย
(๓) เป็ นสถานที่ผลิตยาซึ่งได้รับอนุญาตให้ดาเนินการตามกฎหมาย หน่วยงานหรื อ
องค์กรที่มีการวิจยั และพัฒนายา
(๔) เป็ นร้านขายยาซึ่งได้รับอนุญาตให้ดาเนินการตามกฎหมาย
(๕) สถานประกอบวิชาชีพอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมกาหนด
ข้อ ๕. สถาบันที่ ท าการฝึ กอบรมตามหลัก สู ตร ได้แก่ ส ถาบันหลัก และอาจมี ส ถาบันสมทบ
ภายใต้การกากับดูแลของสถาบันหลักเพื่อเสริ มศักยภาพในการจัดการฝึ กอบรมได้
ก่อนที่จะได้รับอนุ ญาตให้จดั ตั้งเป็ นสถาบันเพื่อทาการฝึ กอบรมนี้ สถาบันหลักที่เสนอ
ขอจัดตั้งจะต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสภาเภสัชกรรมตามเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ ๖
ข้อ ๖. สถาบันหลัก ได้แก่ สถาบันการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ องค์กรวิชาชีพที่มีสถานะเป็ นนิติ
บุคคล โรงพยาบาลหรื อสถานประกอบวิชาชีพอื่นๆ โดยต้องมีโครงสร้างองค์กรและระบบการจัดการ
ฝึ กอบรมที่ชดั เจนและเหมาะสม
รวมทั้งต้องมีความพร้อมตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่ กิจกรรม และสิ่ งสนับสนุนที่เอื้อให้ เภสัชกรประจาบ้านสามารถฝึ ก
ปฏิบตั ิได้ตามหลักสู ตรหรื อข้อกาหนดอื่นของสภาเภสัชกรรม
(๒) จัดให้เภสัชกรประจาบ้าน สามารถเข้าถึงระบบข้อมูลของผูป้ ่ วยหรื อ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการฝึ กปฏิบตั ิ
รวมทั้งข้อมูลเภสัชสนเทศในระดับปฐมภูมิได้
(๓) มีคณาจารย์และหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่ งมีจานวนและคุณสมบัติตามที่สภา
เภสัชกรรมกาหนดทาการสอนและหรื อรับผิดชอบในการควบคุมการฝึ กปฏิบตั ิวชิ าชีพ
รวมทั้งรับผิดชอบกิจกรรมตามหลักสู ตรได้
(๔) มีระบบการบริ หารจัดการหลักสู ตรที่เอื้อต่อการฝึ กอบรม โดยมีผรู ้ ับผิดชอบที่ชดั เจน
(๕) หลักสู ตรการฝึ กอบรมที่เสนอโดยสถาบันหลัก ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม
(๖) มีระบบการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมตามเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมกาหนด
(๗) ข้อกาหนดอื่นตามที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู ้กาหนด
ข้อ ๗. เมื่อสถาบันหลักใด เสนอเรื่ องมายังสภาเภสัชกรรม เพื่อขอให้พิจารณารับรองวิทยฐานะ
และจัด ตั้ง ตามข้อ บัง คับ นี้ ให้ ส ภาเภสั ช กรรม แจ้ง ให้ ค ณะอนุ ก รรมการฝึ กอบรมและสอบ พิ จ ารณา
กลัน่ กรองก่อนนาเสนอคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
ให้ค ณะอนุ ก รรมการฝึ กอบรมและสอบความรู้ ดาเนิ นการพิ จารณาตามเกณฑ์ที่ ก าหนดใน
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมหรื อโดยมติคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ให้แล้วเสร็ จภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่

๓
วันที่ ประธานคณะอนุ กรรมการได้รับเรื่ อง และหากไม่สามารถดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายในกาหนด
ให้เสนอขอขยายเวลาต่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมก่อนครบกาหนด
ข้อ ๘. สถาบันหลักอาจเลือกสถานประกอบวิชาชีพที่มีความพร้อมในการฝึ กปฏิบตั ิวชิ าชีพตาม
หลักสู ตร เป็ นสถาบันสมทบ โดยสถาบันสมทบนั้นจะอยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบและการกากับดูแลของ
สถาบันหลัก ทั้งนี้สถาบันสมทบพึงมีความพร้อมตามข้อ ๖ (๑), (๒), (๓), (๖) และ (๗) ด้วย
การรับรองการเป็ นสถาบันสมทบนั้น ให้สถาบันหลัก เป็ นผูเ้ สนอต่อคณะอนุกรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบเพื่อพิจารณาให้การรับรองตามเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคแรก และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ทั้งนี้ให้คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขใน
การรับรองสถาบันสมทบได้
ให้สถาบันสมทบแต่ละแห่งอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสถาบันหลักเพียงแห่งเดียว
ให้สภาเภสัชกรรมมีอานาจในการเพิกถอนการรับรองสถาบันสมทบได้
ข้อ ๙. เมื่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม อนุมตั ิการรับรองวิทยฐานะของสถาบันหลัก และ
รับรองการเป็ นสถาบันสมทบแล้ว ให้ออกเป็ นประกาศสภาเภสัชกรรม
ให้มีการประเมินเพื่อรับรองวิทยฐานะของสถาบันหลักและรับรองสถาบันสมทบ ทุก ๔
ปี หากปี ใดการประเมินยังไม่แล้วเสร็ จ ให้ถือว่ายังรับรองวิทยฐานะของสถาบันหลักหรื อรับรองสถาบัน
สมทบอยูจ่ นกว่าจะมีการประกาศผลการรับรองใหม่
ข้อ ๑๐. เมื่อสถาบันหลักที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะแล้ว ประสงค์จะเพิม่ สถาบันสมทบ ให้
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบและรับรองตามเกณฑ์การเพิ่มสถาบันสมทบ
ที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรม และสอบความรู ้กาหนด
ข้อ ๑๑. คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม มีอานาจเพิกถอนการรับรองวิทยฐานะของสถาบันหลักที่
ได้รับรองไปแล้วในกรณี ต่อไปนี้
(๑) มีขอ้ เท็จจริ งหรื อข้อมูลปรากฏในภายหลังว่า ข้อมูลตามข้อ ๖ ที่ได้รับจากสถาบัน
หลักที่
เสนอเป็ นข้อมูลเท็จหรื อไม่ถูกต้อง
(๒) มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่งเป็ นสาระสาคัญขององค์ประกอบของหลักเกณฑ์ในการ
รับรองวิทยฐานะ
(๓) เหตุอื่นตามมติคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
เมื่อมีการเพิกถอนการรับรองวิทยฐานะของสถาบันหลักใด ห้ามสถาบันหลักนั้นๆ ทาการ
รับฝึ กอบรมเภสัชกรประจาบ้านรุ่ นต่อไป
ข้อ ๑๒. ภายหลังจากการรับรองวิทยฐานะให้สถาบันหลักเสนอรายงานผลการดาเนินการต่อสภา
เภสัชกรรมตาม
ที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบกาหนด ปี ละ ๑ ครั้ง และสภาเภสัชกรรม อาจจัดให้มี การตรวจสอบ
ระบบประกันคุณภาพสถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะได้ หากผลการตรวจสอบดังกล่าว อยูใ่ นเกณฑ์

๔
ที่ ควรปรั บปรุ ง สถาบันนั้นๆ ต้องดาเนิ นการปรั บ ปรุ งตามที่ สภาเภสัชกรรมกาหนดหากฝ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิ แล้วแต่ยงั อยูใ่ นเกณฑ์ที่ควรปรับปรุ งอีก สภาเภสัชกรรม อาจเพิกถอนการรับรองวิทย
ฐานะที่ให้การรับรองไว้แล้วก็ได้
ข้อ ๑๓. การดาเนินการของสถาบันหลักเพื่อจัดการฝึ กอบรม การจัดทาหลักสู ตร การประกาศรับ
สมัคร การคัดเลือก การบริ หารจัดการการฝึ กอบรม การประเมินผล การดาเนิ นการเพื่อคัดเลือกสถาบัน
สมทบและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กอบรม ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมกาหนด
ข้อ ๑๔ การเลิกสถาบันที่ได้รับการจัดตั้งตามข้อบังคับนี้ จะกระทาได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ผูร้ ับผิดชอบของสถาบันมีหนังสื อแจ้งขอเลิกมายังสภาเภสัชกรรม
(๒) สถานภาพของสถาบันไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติตามข้อ ๔
(๓) เมื่อสถาบันนั้นไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ หรื อถูกเพิกถอนการรับรองวิทยฐานะ
(๔) กรณี อื่นๆ โดยมติคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
การเลิกสถาบันให้เป็ นไปโดยมติคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมและออกเป็ นประกาศ
ข้อ ๑๕ ในกรณี ที่มีปั ญหาในการตีความหรื อการปฏิ บตั ิตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมสภาเภสัช
กรรมเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ให้ขอ้ บังคับนี้มีผลบังคับใช้นบั ตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
นายภาวิช ทองโรจน์
นายกสภาเภสัชกรรม

