สรุปสำหรับผู้บริหำร
กำรประชุมคณะกรรมกำรสภำเภสัชกรรม ครั้งที่ 300 (7/2563)
วันที่ 20 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะกรรมกำรสภำเภสัชกรรม 801 ชั้น 8 อำคำรสภำวิชำชีพ กระทรวงสำธำรณสุข จังหวัดนนทบุรี
(รำยงำนโดย รศ.ดร.ภญ.วรรณำ ศรีวิริยำนุภำพ เลขำธิกำรสภำเภสัชกรรม)
ระเบียบ
เรื่อง
วำระ
1
เรื่องประธำนแจ้งที่ประชุมเพื่อทรำบ
1.1 การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการปฏิ รู ป
ประเทศด้านต่าง ๆ (ฉบับที่ 2)
1.2 ก าหนดการสอบซ่ อ มทั ก ษะเฉพาะ
วิชาชีพ PLE-IP2 และ PLE-PC2
2
รับรองรำยงำนกำรประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่
ครัง้ ที่ 299 (6/2563) วันที่ 15
มิถุนายน 2563
3
เรื่องด่วน
4
เรื่องสืบเนื่อง
4.1 เรื่องค้างพิจารณา
4.2 เรื่องพิจารณาแล้วเสร็จ
4.3 เรื่องติดตามผลการพิจารณา
4.3.1 สรุปสาหรับผู้บริหารการประชุม
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่
299 (6/2563) วันที่ 15 มิถุนายน
2563
5
เรื่องเพื่อพิจำรณำ
5.1 รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง ของ
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ จานวน
6 คดี

มติ
ที่ประชุม

ผลดำเนินกำร
(ณ วันที่ 11 สิงหำคม 2563)
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เห็นชอบ
ชี้มูล
ความผิด/
รับรองมติ

สนง.เลขาธิการ แจ้งให้คณะอนุกรรมการ
สอบสวนดาเนินการต่อไป

ระเบียบ
เรื่อง
วำระ
5.2 สานวนการสอบสวน ของ
คณะอนุกรรมการสอบสวน จานวน 22
คดี
5.3
5.3.1

5.3.2

5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.5

5.6
5.6.1

มติ
ผลดำเนินกำร
ที่ประชุม
(ณ วันที่ 11 สิงหำคม 2563)
เห็นชอบ สนง.เลขาธิการ บรรจุเรื่องเข้าสู่วาระการ
เลื่อนการ ประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่
พิจารณา/ 301 (8/2563) วันที่ 17 สิงหาคม 2563
รับรองมติ
คณะอนุกรรมการเพื่ อศึ กษาพัฒนาและติดตามกฎหมายหรื อร่างกฎหมายที่ มีผลต่อการประกอบ
วิชาชีพฯ
ร่าง ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วย เห็นชอบ สนง.เลขาธิการ บรรจุเรื่องเข้าสู่วาระการ
หลั ก เกณฑ์ ว่ า ด้ ว ยการสื บ สวนหรื อ เลื่อนการ ประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่
สอบสวน
พิจารณา/ 301 (8/2563) วันที่ 17 สิงหาคม 2563
ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษ รับรองมติ
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ....
ร่าง ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วย เห็นชอบ สนง.เลขาธิการ บรรจุเรื่องเข้าสู่วาระการ
หลั ก เกณฑ์ ก ารพั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตหรื อ เลื่อนการ ประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่
เพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ พิจารณา/ 301 (8/2563) วันที่ 17 สิงหาคม 2563
เภสัชกรรม พ.ศ. ....
รับรองมติ
ศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ผลการสอบความรู้ ฯ ครั้ ง ที่ 6/2563 อนุมัติ/
1. สนง.เลขาธิการแจ้งมติต่อผู้อานวยการ
(PLE-PC2,PLE-IP2)
รับรองมติ
ศูนย์สอบความรู้ฯ ทราบ
2. เปิดระบบขึ้นทะเบียนออนไลน์แล้ว
ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ อนุมัต/ิ
1. สนง.เลขาธิการแจ้งมติต่อผู้อานวยการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
รับรองมติ ศูนย์สอบความรู้ฯ เพื่อดาเนินการต่อไป
2. เปิดระบบขึน้ ทะเบียนออนไลน์แล้ว
การจัดสอบความรู้ผู้ขอขึน้ ทะเบียน
เห็นชอบ/ สนง.เลขาธิการแจ้งมติต่อผู้อานวยการศูนย์
และรับใบอนุญาตฯ ต้องเป็นภาษาไทย รับรองมติ สอบความรู้ฯ เพื่อดาเนินการต่อไป
วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่ง
รับรอง/
1. สนง.เลขาธิการแจ้งมติต่อประธาน
ประเทศไทย เสนอ ร่าง
รับรองมติ วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ทราบ
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมระยะสั้นทาง
2. สนง.เลขาธิการเสนอนายกสภาฯ ออก
เภสัชกรรมสมุนไพร (สาขาการวิจัย
ประกาศสภาเภสัชกรรมเป็นที่เรียบร้อย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
แล้ว
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
การขอแก้ไขคุณสมบัติของสถาบันหลัก เห็นชอบ/ 1. สนง.เลขาธิการแจ้งมติต่อผู้อานวยการ
สาหรับผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รับรองมติ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ทราบ
แก่ผู้ประกอบวิชาชีพฯ
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วำระ
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(ณ วันที่ 11 สิงหำคม 2563)
2. สนง.เลขาธิการเสนอนายกสภาฯ ออก
ประกาศสภาเภสัชกรรมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว
การขออนุมัติวุฒิบัตรแสดงความรู้
อนุมัต/ิ
1. สนง.เลขาธิการแจ้งมติต่อประธาน
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
รับรองมติ วิทยาลัยเภสัชบาบัดฯ ทราบ
เภสัชกรรม สาขาเภสัชบาบัด จานวน 1
2. สนง.เลขาธิการเสนอนายกสภาฯ ออก
ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว
การดาเนินงานด้านการเงินและบัญชีเงินฝากธนาคารของสภาเภสัชกรรม
อนุมัต/ิ
สานักงานเลขาธิการฯ ได้จัดทาเอกสารแล้ว
การขอเปิดบัญชีโครงการ
รับรองมติ และรอไปโอนเงินเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
อนุมัต/ิ
สานักงานเลขาธิการฯ ได้จัดทาเอกสารแล้ว
การเปลี่ยนแปลงผู้มีอานาจสั่งจ่ายชื่อ
รับรองมติ
บัญชี “เภสัชตารับไทย”และปิดบัญชี
เรื่องเพื่อทรำบ
รายงานสถานการณ์การเงินสภาเภสั ช รับทราบ
กรรมและหน่วยงานภายใต้สภาเภสั ช
กรรม
การเข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการ/ รับทราบ
คณะอนุ ก รรมการ/คณะท างานของ
สภาเภสั ช กรรม ระหว่ า งวั น ที่ 1-30
มิถุนายน 2563 จานวน 15 ครั้ง
การแต่งตั้ง คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นา รับทราบ
ข้ อ เสนอการจั ด สรรนั ก ศึ ก ษาเภสั ช
ศาสตร์ ผู้ ทาสั ญญาการเป็นนักศึ ก ษา
เภสัชศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุขแต่งตัง้
รับทราบ
คณะทางานความก้าวหน้าวิชาชีพเภสัช
กร
หลั ก เกณฑ์ การพิ จ ารณายกเว้ น รับทราบ
ค่ า ธรรมเนี ย มค่ า หนั ง สื อ รั บ รองเป็ น
สถาบันหลัก (5 ปี)
เรื่อง

มติ
ที่ประชุม

ระเบียบ
มติ
ผลดำเนินกำร
เรื่อง
วำระ
ที่ประชุม
(ณ วันที่ 11 สิงหำคม 2563)
6.6 การประกาศรายชื่ อ ผู้ เ ก็ บ หน่ ว ยกิ ต รับทราบ
การศึกษาต่อเนื่องรวมรอบระยะเวลา
5 ปี (พ.ศ.2558-2562) เพิ่มเติม ครบ
ตามเกณฑ์ด้วยวิธกี ารที่กาหนด
6.7 ระเบียบวิทยาลัยเภสัชบาบัดแห่ง
มอบหมาย/ 1. ตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ พิจารณา
ประเทศไทย ว่ า ด้ ว ยโครงสร้ า ง
รับรองมติ เรื่องการฝึกอบรมระยะสั้น และจัดให้มกี าร
หลักสูตร การรับรองหลักสูตรและ
ประชุม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563
การรั บ รองรายชื่ อ ผู้ ส าเร็ จ การ
2. จัดทาข้อสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม
สภาเภสัชกรรม
ระยะสั้ น การบริ บ าลทางเภสั ช
กรรม พ.ศ.2563
7
เรื่องอื่น ๆ
7.1 ร่าง ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง
เห็นชอบ/ 1. สนง.เลขาธิการ แจ้งมติต่อผู้อานวยการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การ
รับรอง
สานักงานรับรองร้านยาฯ ทราบ
ยื่นคาขอเพื่อประเมินร้านยาคุณภาพ
2. ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาและ
ติดคตามกฎหมายฯ ขอปรับปรุงภาษา
กฎหมายก่อนออกประกาศ

