สรุปสำหรับผูบริหารการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 297 (4/2563)
วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ หองประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม 801 ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
(รายงานโดย รศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ เลขาธิการสภาเภสัชกรรม)
ระเบียบ
เรื่อง
วาระ
1
เรื่องประธานแจงที่ประชุมเพื่อทราบ
1.1 การกำหนดตำแหนงใหบุคลากรกระทรวง
สาธารณสุขเปนขาราชการ
1.2

2
2.1

2.2

2.3

2.4

ขอหวงกังวลของสภาเภสัชกรรมตอการ
บริหารจัดการโรคเรื้อรังในภาวะวิกฤติ
โควิด-19
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการสภา
เภสัชกรรม
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัช
กรรม ครั้งที่ 296 (3/2563) วันที่ 16 มีนาคม
2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัช
กรรม ครั้งที่ 296 (3.1/2563) วันที่ 17
มีนาคม 2563 โดยการเวียนทางไลน
คณะกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัช
กรรม ครั้งที่ 296 (3.2/2563) วันที่ 18
มีนาคม 2563 โดยการโทรศัพทกลุมไลน
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัช
กรรม วาระพิเศษ วันที่ 24 - 25 มีนาคม
2563 โดยการโทรศัพทกลุมไลน
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม

มติ
ที่ประชุม

ผลดำเนินการ
(ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563)

รับทราบ

-

รับทราบ

รับรอง

-

รับรอง

-

รับรอง

-

รับรอง

-

1

ระเบียบ
มติ
เรื่อง
วาระ
ที่ประชุม
2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัช
รับรอง
กรรม ครั้งที่ 296 (3.3/2563) วันที่ 2
เมษายน 2563 โดยการเวียนทางอีเมลของ
คณะกรรมการ
2.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัช
รับรอง
กรรม ครั้งที่ 296 (3.4/2563) วันที่ 3
เมษายน 2563 โดยพิจารณามติเวียนใน
กลุมไลนคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
3
เรื่องดวน
ไมมี
4
เรื่องสืบเนื่อง
4.1 เรื่องคางพิจารณา
4.1.1 สำนวนการสอบสวนของคณะอนุกรรมการ เลือ่ นการ
สอบสวน
พิจารณา
จำนวน 12 คดี
4.2 เรื่องพิจารณาแลวเสร็จ
4.2.1

4.4

มติการประชุมทางโทรศัพทหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสหรือใชมติเวียน เพื่อใหมีการ
ตัดสินใจอยางเรงดวนทันสถานการณ ใน
ระหวางวันที่ 17 มีนาคม – วันที่ 3 เมษายน
2563
เรื่องติดตามผลการพิจารณา
สรุปสำหรับผูบริหารการประชุม
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 296
(3/2563) วันที่ 16 มีนาคม 2563
เรื่องสืบเนื่อง

4.4.1

ขอเสนอกรอบตำแหนงเภสัชกร

4.3
4.3.1

ผลดำเนินการ
(ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563)
-

-

สำนักงานเลขาธิการ แจงฝายกฎหมายให
กำกับการขยายเวลาการพิจารณาคดี เมื่อ
ครบกำหนดเวลา

เห็นชอบ และ สำนักงานเลขาธิการ ไดเสนอประกาศให
มีการยกเลิก นายกสภาฯ ลงนามภายหลังการปรับปรุง
สวนที่มีการ
ตามมติคณะกรรมการ
ปรับปรุง

รับทราบ

-

รับทราบ

-
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ระเบียบ
เรื่อง
วาระ
4.4.2 ข อ เสนอการปฏิ บ ั ต ิ ง านของผู  ป ระกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมตามแผนยุทธศาสตร/ชวง
โควิด-19
4.4.3 รายชื่อผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทีม่ ี
การศึกษาตอเนื่องไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ในรอบปการศึกษาตอเนื่อง 5 ป (รอบแรก)
(พ.ศ.2558 - พ.ศ.2562)
4.4.4 การประเมินความรูทางการศึกษาตอเนื่อง
เพื่อเก็บหนวยกิตสวนที่ขาดในรอบป
การศึกษาตอเนื่อง 5 ป (รอบแรก) (พ.ศ.
2558 - พ.ศ.2562) และการลดอัตรา
คาธรรมเนียม
5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1

ราง ประกาศสภาเภสัชกรรม

5.1.1

ราง ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง กำหนด
แบบและประเภทใบอนุญาตเปนผูประกอบ
ฯ ที่กำหนดเงื่อนไข (และประกาศ
รายละเอียดที่สืบเนื่อง)
ราง ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง รูปแบบ
กิจกรรมการศึกษาตอเนื่องฯ (เพิ่มเติม)

5.1.2

5.1.3

มติ
ที่ประชุม
รับทราบ

ผลดำเนินการ
(ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563)
-

เห็นชอบ/
รับรองมติ

สำนักงานเลขาธิการ ไดจัดทำแผนภูมิและ
หนังสือแจงผล CPE ใหกับผูที่มีรายชื่อ
ไดรับทราบแนวปฏิบัติในการดำเนินการ
เพื่อแกไข CPE ที่ขาดไป
สำนักงานเลขาธิการ ไดแจงผูอำนวยการ
ศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ ไดรับทราบ และ
ดำเนินการตอไป

เห็นชอบ/
รับรองมติ

เห็นชอบ/
รับรองมติ

เห็นชอบ/
รับรองมติ

ราง ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง
เห็นชอบ/
หลักเกณฑ วิธีการ การพิจารณากำหนดและ รับรองมติ
รับรองหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องฯ

สำนักงานเลขาธิการไดจัดทำประกาศ
เผยแพรประกาศบนเว็บไซต และ
ดำเนินการเตรียมการระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับใบอนุญาตที่กำหนดเงื่อนไขตอไป
สำนักงานเลขาธิการไดจัดทำประกาศ
เผยแพรประกาศบนเว็บไซต และ
ดำเนินการแจงผูอำนวยการศูนยการศึกษา
ตอเนื่องฯเพื่อดำเนินการตอไป
สำนักงานเลขาธิการไดจัดทำประกาศ
เผยแพรประกาศบนเว็บไซต และ
ดำเนินการแจงผูอำนวยการศูนยการศึกษา
ตอเนื่องฯเพื่อดำเนินการตอไป
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ระเบียบ
เรื่อง
วาระ
5.1.4 ราง ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง ขยาย
ระยะเวลาในการเก็บหนวยกิตการศึกษา
ตอเนื่องฯ
5.1.5

มติ
ที่ประชุม
เห็นชอบ/
รับรองมติ

ร า ง ประกาศสภาเภสั ช กรรม เรื ่ อ ง การ
ยกเวนขอบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวกับการฝก
ปฏิบัติงานฯ ในชวงสถานการณโควิด-19
ราง ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ของสภาเภสัชกรรม

เห็นชอบ/
รับรองมติ

5.2

ราง ขอบังคับสภาเภสัชกรรมวาดวย
วิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการ พ.ศ. ….

เห็นชอบ/
รับรองมติ

5.3

การสอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
การขอแกไขการเปดบัญชีธนาคารของสนาม เห็นชอบ/
สอบ
รับรองมติ

5.1.6

5.3.1

5.3.2

การขอยกเลิกเช็คโอนเงินใหสนามสอบ

5.3.3

การขอขยายอายุของผลการสอบขอเขียน
และ/หรือการสอบทักษะทางวิชาชีพที่สอบ
ผาน เพื่อประโยชนในการประเมินผล
คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร

5.4

เห็นชอบ/
รับรองมติ

ผลดำเนินการ
(ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563)
สำนักงานเลขาธิการไดจัดทำประกาศ
เผยแพรประกาศบนเว็บไซต และ
ดำเนินการแจงผูอำนวยการศูนยการศึกษา
ตอเนื่องฯเพื่อดำเนินการตอไป
สำนักงานเลขาธิการไดจัดทำประกาศ
เผยแพรประกาศบนเว็บไซต และ
ดำเนินการแจงผูที่เกี่ยวของตอไป
สำนั ก งานเลขาธิ ก ารได จ ั ด ทำประกาศ
เผยแพร ป ระกาศบนเว็ บ ไซต และแจ ง
เจาหนาที่ใหรับทราบ เพื่อใชประโยชนใน
การจัดประชุม
สำนักงานเลขาธิการ มอบฝายกฎหมายให
ดำเนินการสงไปยังสภานายกพิเศษ และ
หากไมมีความเห็นขัดแยง จะไดสง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป

สำนักงานเลขาธิการ มอบฝายบัญชีให
ดำเนินการ และแจงผูอำนวยการศูนยสอบ
ฯ ทราบ เพื่อดำเนินการตอไป
อนุมตั /ิ รับรอง สำนักงานเลขาธิการ มอบฝายบัญชีให
มติ
ดำเนินการเรียบรอยแลว
อนุมัต/ิ รับรอง สำนักงานเลขาธิการ ไดออกประกาศและ
มติ
แจงผูอำนวยการศูนยสอบฯ ทราบเพื่อ
ดำเนินการตอไป
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ระเบียบ
เรื่อง
วาระ
5.4.1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง ปการศึกษา 2563 ของคณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
5.4.2 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563
ของคณะเภสัชศาสตร หาวิทยาลัยเชียงใหม
5.4.3 หลั กสู ต รเภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) สาขาวิชาเภสัชกรรมอุต
สาหการ และสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัช
กรรม ของคณะเภสั ชศาสตร มหาวิ ทยาลั ย
สงขลา นครินทร จำนวน 2 หลักสูตร
5.5 ยกเลิกคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้ง
วิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการ
6
เรื่องเพื่อทราบ
6.1
6.2

6.3
6.4
6.5

การใชทุนของเภสัชกรคูสัญญากระทรวง
สาธารณสุข
กำหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาเภสัช
กรรม วาระพิเศษ (วันที่ 7 พฤษภาคม
2563)
การเลื่อนการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
เภสัชกรรมปฐมภูมิ
รายงานสถานการณการเงินสภาเภสัชกรรม
และหนวยงานยอย
เข า ร ว มประชุ ม คณะกรรมกา ร/
คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานของสภา
เภสัชกรรม ระหวางวันที่ 1-31 มีนาคม
2563 จำนวน 9 ครัง้

มติ
ที่ประชุม
เห็นชอบ/
รับรองมติ
เห็นชอบ/
รับรองมติ
เห็นชอบ/
รับรองมติ

ผลดำเนินการ
(ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563)
สำนักงานเลขาธิการ ไดออกประกาศ และ
แจงเลขานุการ คณะกรรมการการศึกษา
เพื่อแจงผูที่เกีย่ วของตอไป
สำนักงานเลขาธิการ ไดออกประกาศ และ
แจงเลขานุการ คณะกรรมการการศึกษา
เพื่อแจงผูที่เกี่ยวของตอไป
สำนักงานเลขาธิการ ไดออกประกาศ และ
แจงเลขานุการ คณะกรรมการการศึกษา
เพื่อแจงผูที่เกี่ยวของตอไป

เห็นชอบ/
รับรองมติ

-

รับทราบ

-

รับทราบ

-

รับทราบ

-

รับทราบ

-

รับทราบ

-

5

ระเบียบ
วาระ
7
เรื่องอื่น ๆ
7.1

เรื่อง

ผูสมัครใชทุนในหนวยงานราชการ ขอให
ออกใบอนุญาตฯ 1 ป

มติ
ที่ประชุม

ผลดำเนินการ
(ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563)

เห็นชอบให
ดำเนินการจัด
สอบ/รับรอง
มติ

1. สำนักงานเลขาธิการ ไดแจง
ผูอำนวยการศูนยสอบความรูฯ เพื่อจัด
สอบกรณีพิเศษ
2. ผูอำนวยการศูนยสอบความรูฯ ได
กำหนดวันสอบในวันที่ 8 พฤษภาคม
2563 และเตรียมการจัดสอบ
3. สำนักงานเลขาธิการ ไดประสานงานให
เภสัชกร สสจ.หรือ รพ. จัดสถานที่ภายใน
จังหวัด เปนสนามสอบ
4. ประสาน นศภ. ที่เปนไปตามเกณฑที่
กำหนด ใหเขาสอบ

6

