สรุปสำหรับผู้บริหำร
กำรประชุมคณะกรรมกำรสภำเภสัชกรรม ครั้งที่ 301 (8/2563)
วันที่ 17 สิงหำคม 2563 เวลำ 09.00 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะกรรมกำรสภำเภสัชกรรม 801 ชั้น 8 อำคำรสภำวิชำชีพ กระทรวงสำธำรณสุข จังหวัดนนทบุรี
(รำยงำนโดย รศ.ดร.ภญ.วรรณำ ศรีวิริยำนุภำพ เลขำธิกำรสภำเภสัชกรรม)
ระเบียบ
มติ
ผลดำเนินกำร
เรื่อง
วำระ
ที่ประชุม
(ณ วันที่ 15 กันยำยน 2563)
1
เรื่องประธำนแจ้งที่ประชุมเพื่อทรำบ
1.1 การให้ความเห็นต่อสานักงาน
รับทราบ 1. สภาเภสัชกรรมทาหนังสือให้ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เรื่อง
เรื่อง กฎกระทรวงต่อ สคก. ว่า
ร่าง กฎกระทรวงเกี่ยวกับ
สถานพยาบาลผู้สูงอายุ ต้องมีแผนก
สถานพยาบาลผู้สูงอายุ (ที่กาหนดให้
เภสัชกรรมและเภสัชกร
ไม่จาเป็นต้องมีแผนกเภสัชกรรม)
2. ประธานและผู้แทนคณะอนุกรรมการ
กฎหมายฯ รองเลขาธิการ และนิติกร
ได้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการกฤษฎีกาทุกวันอังคาร
ณ สคก.
3. ประธานและผู้แทนคณะอนุกรรมการ
กฎหมายฯ เลขาธิการ รองเลขาธิการ
และนิติกร ได้จัดประชุมออนไลน์เพื่อ
กาหนดแนวทาง แลกเปลี่ยนความเห็น
และกาหนดการให้ความเห็นในสัปดาห์
ถัดไป
1.2 การยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการ
รับทราบ
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีสภา
วิชาชีพด้านสุขภาพในการคัดค้าน ร่าง
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข และร่าง
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน
ที่เกี่ยวกับการให้อานาจผู้ประกอบ
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนสามารถจ่ายยา
อันตรายและยารักษาโรคเรื้อรัง
1.3 ศาลปกครองกลางกาหนดวันนั่งพิจารณา รับทราบ ประธานคณะอนุกรรมการกฎหมายฯ และ
คดีครั้งแรกและกาหนดวันนัดอ่านคา
นิติกรได้จัดทาเอกสารแถลงปิดคดีตาม
พิพากษาในคดีที่คณะกรรมการสภาเภสัช
คาแนะนาของคณะกรรมการสภา และ
กรรมเป็นผู้ถูกฟ้องคดี กรณีการออก
เป็นผู้แทนคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม

ระเบียบ
วำระ

2
2.1
2.2

3
4
4.1
4.2
4.3
4.3.1

4.4
4.4.1

เรื่อง

มติ
ที่ประชุม

ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัย
เภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2561
รับรองรำยงำนกำรประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
รับรอง
สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ ครั้งที่ 300
(7/2563) วันที่ 20กรกฎาคม 2563
รับรองรายงานการประชุม
รับรอง
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่
ครั้งที่ 300 (7.1/2563) วันที่ 25
กรกฎาคม 2563 โดยการเวียนทางไลน์
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ในการ
เปลี่ยนแปลงชื่อธนาคารที่จะนาดอกเบี้ย
จากบัญชีออมทรัพย์ไปฝากประจา
เรื่องด่วน
ไม่มี
เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องค้างพิจารณา
ไม่มี
เรื่องพิจารณาแล้วเสร็จ
ไม่มี
เรื่องติดตามผลการพิจารณา
สรุปสาหรับผู้บริหารการประชุม
รับทราบ
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่
300 (7/2563) วันที่ 20 กรกฎาคม
2563
คณะอนุ กรรมการเพื่ อ ศึ กษาพัฒ นาและ
ติดตามกฎหมายหรือร่างกฎหมายที่มีผล
ต่อการประกอบวิชาชีพฯ
(ร่าง) ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วย
เห็นชอบ/
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสืบสวนหรือ
รับรองมติ
สอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือ
กล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
พ.ศ. ....

ผลดำเนินกำร
(ณ วันที่ 15 กันยำยน 2563)
ในการแถลงคดีในวันที่ 20 สิงหาคม 2563
และ เข้าฟังการพิจารณาคดีในวันที่ 22
กันยายน 2563
-

-

ฝ่ายกฎหมาย สนง.เลขาธิการ ได้จัดทา
ข้อบังคับฯ เสนอนายกสภาลงนาม และ
เสนอต่อสภานายกพิเศษเพื่อพิจารณาเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ
เรื่อง
วำระ
4.4.2 (ร่าง) ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิก
ถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม พ.ศ. ....

มติ
ที่ประชุม
เห็นชอบ/
รับรองมติ

ผลดำเนินกำร
(ณ วันที่ 15 กันยำยน 2563)
ฝ่ายกฎหมาย สนง.เลขาธิการ ได้จัดทา
ข้อบังคับฯ เสนอนายกสภาลงนาม และ
เสนอต่อสภานายกพิเศษเพื่อพิจารณาเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว

5
5.1

เรื่องเพื่อพิจำรณำ
สานวนการสอบสวนของคณะ
อนุกรรมการสอบสวน จานวน 23 คดี

5.2

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศ
ไทย
(ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อ ให้ปรับปรุง 1. สนง.เลขาธิการ แจ้งให้ ว.สมุนไพรทา
ข อ รั บ ห นั ง สื อ อ นุ มั ติ แ ส ด ง ค ว า ม รู้ แก้ไขเพื่อ
การปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของ
ความช านาญในการประกอบวิ ช าชี พ นาเสนอ
คณะกรรมการ และนาเข้าที่ประชุม
เภสั ช กรรม สาขาเภสั ช กรรมสมุ น ไพร ใหม่/รับรอง
คณะกรรมการสภาครั้งต่อไป
พ.ศ. 2563
มติ
2. ว.สมุนไพรนาเสนอในการประชุมครั้งนี้
(ร่าง) หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติ ให้ปรับปรุง 1. สนง.เลขาธิการ แจ้งให้ ว.สมุนไพรทา
เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามช านาญในการ แก้ไขเพื่อ
การปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของ
ประกอบวิช าชีพเภสั ช กรรมสาขาเภสั ช นาเสนอ
คณะกรรมการ และนาเข้าที่ประชุม
กรรมสมุนไพร
ใหม่/รับรอง
คณะกรรมการสภาครั้งต่อไป
มติ
2. ว.สมุนไพรนาเสนอในการประชุมครั้งนี้
(ร่าง) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม เห็นชอบ/ สนง.เลขาธิการ แจ้งให้ ว.สมุนไพร ทราบ
(สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
รับรองมติ มติที่ประชุม และดาเนินการต่อไป
สมุนไพร)
การขออนุมัติหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ เห็นชอบ/ สนง.เลขาธิการ แจ้งให้ผู้ได้รับหนังสือ
ความช านาญในการประกอบวิ ช าชี พ รับรองมติ อนุมัติทราบมติที่ประชุม และดาเนินการขึ้น
ทะเบียนต่อไป
เภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านยาและสุขภาพ จานวน 1 ราย

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.3

พักใช้- ฝ่ายกฎหมาย สนง.เลขาธิการ ได้จัดทา
เพิกถอน คาสั่งฯ เสนอนายกสภาลงนาม และเสนอ
ใบอนุญาต/ ต่อสภานายกพิเศษเพื่อพิจารณาเป็นที่
รับรองมติ
เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ
เรื่อง
วำระ
5.4 ระบบการออกประกาศนียบัตรวิช าชี พ
เภสัชกรรม หลักสูตรการฝึกอบรมระยะ
สั้น 16 สัปดาห์

6
6.1
6.2

7
7.1

7.2

7.3
7.4

มติ
ที่ประชุม
อนุมัติ/
รับรองมติ

เรื่องเพื่อทรำบ
รายงานสถานการณ์ ก ารเงิ น สภาเภสั ช รับทราบ
กรรมและหน่ ว ยงานภายใต้ ส ภาเภสั ช
กรรม
การเข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการ/ รับทราบ
คณะอนุกรรมการ/คณะทางานของสภา
เภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม
2563 จานวน 13 ครั้ง
เรื่องอื่น ๆ
ยกเลิกการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนรับ
เห็นชอบ/
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัช
รับรองมติ
กรรมแบบมีเงื่อนไข จานวน 2 ราย
เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ผลการสอบความรู้ของผู้สมัครสอบ ครั้ง
รับรองผล
ที่ 1(2)/2563 PLE-CC2, ครั้งที่
สอบ/รับรอง
2(2)/2563 PLE-CC1, ครั้งที่ 3/2563
มติ
(OSPE) และ ครั้งที่ 4 (2)/2563 (MCQ)
รายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต อนุมตั ิ/
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จานวน รับรองมติ
210 คน
รูปแบบการสอบความรู้เพื่อขอขึ้น
เห็นชอบ/
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ รับรองมติ
วิชาชีพเภสัชกรรม

ผลดำเนินกำร
(ณ วันที่ 15 กันยำยน 2563)
1. สนง.เลขาธิการแจ้งประธาน
คณะอนุกรรมการกฎหมายแก้ข้อบังคับ
สภาฯ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 4 ฉบับ
2. ส น ง .เ ล ข า ธิ ก า ร จั ด ท า ป ร ะ ก า ศ
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการรับรอง
การฝึ กอบรมระยะสั้ น และการแก้ ไ ข
หลั กสู ตรกรณีที่จานวนเวลาน้ อ ยกว่ า
หรื อ หลั ก สู ต รไม่ ผ่ า นการรั บ รองจาก
สภา เสนอนายกลงนาม และออก
ประกาศเผยแพร่ต่อไป
-

1. สนง.เลขาธิการ แจ้งมติต่อผู้อานวยการ
ศูนย์สอบฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
2. ฝ่ายทะเบียนฯ สานักงานเลขาธิการ นา
รายชื่อออกจากระบบการขึ้นทะเบียนฯ
สนง.เลขาธิการ แจ้งมติต่อผู้อานวยการศูนย์
สอบฯ ทราบ และดาเนินการต่อไป
สนง.เลขาธิการ แจ้งมติต่อผู้อานวยการ
ศูนย์สอบฯ ทราบ และดาเนินการนา
รายชื่อขึ้นระบบต่อไป
สนง.เลขาธิการ แจ้งมติต่อผู้อานวยการ
ศูนย์สอบฯ ทราบ และดาเนินการต่อไป

ระเบียบ
เรื่อง
วำระ
7.5 การตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เพื่อการรับรองปริญญาเป็นเวลา 1 ปี
ในปีการศึกษา 2564 แบบมีเงื่อนไข
7.6

การตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อการรับรองปริญญาในปีการศึกษา
2564 เพื่อการรับรองปริญญาเป็นเวลา 1
ปี ในปีการศึกษา 2564 แบบมีเงื่อนไข
7.7-7.8 การขอรับรองปริญญาโดยกาหนดเงื่อนไข
การศึกษาและฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณารับรองปริญญาใน
วิชาเภสัชศาสตร์ ของผู้สาเร็จการศึกษา
ในต่างประเทศ จานวน 3 คน
7.9 (ร่าง) หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการ
บริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาโรคติดเชื้อ
เอชไอวีและวัณโรค)

มติ
ที่ประชุม
รับรอง
สถาบัน/
รับรองมติ

ผลดำเนินกำร
(ณ วันที่ 15 กันยำยน 2563)
1. สนง.เลขาธิการ แจ้งมติต่อเลขานุการ
คณะกรรมการการศึกษาฯ ทราบ
2. สนง.เลขาธิการดาเนินการประกาศเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว

รับรอง1. 1.สนง.เลขาธิการ แจ้งมติต่อเลขานุการ
สถาบัน/ คณะกรรมการการศึกษาฯ ทราบ
รับรองมติ2. 2. สนง.เลขาธิการนาเสนอให้นายกลงนาม
และดาเนินการประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รับรอง3. 1.สนง.เลขาธิการ แจ้งมติต่อเลขานุการ
ปริญญา/ คณะกรรมการการศึกษาฯ ทราบ
รับรองมติ4. 2. สนง.เลขาธิการนาเสนอให้นายกลงนาม
และดาเนินการประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รับรอง5. 1.สนง.เลขาธิการ แจ้งมติต่อประธาน
หลักสูตร/ ว.บาบัดฯ ทราบ
รับรองมติ6. 2. สนง.เลขาธิการนาเสนอให้นายกลงนาม
และดาเนินการประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7.10

(ร่ า ง) ประกาศสภาเภสั ช กรรม เรื่ อ ง เห็นชอบ/7. 1.สนง.เลขาธิการ แจ้งมติต่อผู้อานวยการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยื่นคา รับรองมติ สานักรับรองร้านยาคุณภาพ ทราบ
ขอเพื่อประเมินร้านยาคุณภาพ
8. 2. สนง.เลขาธิการนาเสนอให้นายกลงนาม
และดาเนินการประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7.11

การมอบหมายที่ปรึกษา คณะ
กรรมการสภาเภสัชกรรม และนิติกร
สานักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
สรร.จัดประชุมผู้ตรวจประเมินร้านยา
คุณภาพ
ซื้อสลากออมสินพิเศษ

7.12
7.13

เห็นชอบ/
รับรองมติ

สนง.เลขาธิการ แจ้งมติต่อผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รับทราบ

-

รับทราบ

-

ระเบียบ
เรื่อง
วำระ
7.14 การแลกเปลี่ยนเพื่อดาเนินการต่อเภสัช
กรผู้แขวนป้าย

มติ
ที่ประชุม
รับทราบ

ผลดำเนินกำร
(ณ วันที่ 15 กันยำยน 2563)
-

