สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครือ่ งสำอางไทยครั้งที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 1010 ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมฯ
รายชือ่ กรรมการทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
3. คุณชนะชัย
วรรณประเสริฐ
4. คุณสุพจน์
รุ่งเจริญ
5. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
6. คุณมณีรัตน์
สุขจิตร
7. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
8. ภญ.ดร. นีรนารถ
จิณะไชย
9. ดร. สุษิรา
สุดกรยุทธ์
10. คุณศิวาพร
เฟื่องฟูสิน
11. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
12. คุณเทพนิมิต
ทองจันทร์
13. คุณวัชราพร
ผาวิจิตราสกุล
14. คุณจิตตพันธ์
หงส์สิริ
15. คุณชนิดา
อยู่เชื้อ
กรรมการทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอืน่ )
1. คุณสาโรจน์
อินทพันธุ์
2. คุณวิมลศิริ
ปัญจธนศักดิ์
3. Mr.Peter
William
4. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
5. คุณฐิติ
ตัณฑสุทธิ์
6. คุณอภินันท์
โรจนวิภาต
7. ดร.จิรพันธ์
ม่วงเจริญ
8. คุณพงศ์ประพันธ์
สุสัณฐิตพงษ์
9. คุณภูวดล
อ้างสันติกุล
10. คุณภูสิฏฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
11. คุณอนันต์
เหลืองสถิตกุล
12. คุณมาลี
หาญสุโพธิพันธ์
13. คุณมุกดา
โจวตระกูล
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14. คุณรักษณาลี
15. คุณยลธิดา
16. คุณณัฏฐ์ชร

กังวาลวัฒนศิริ
พาณิชปรีชา
ปุณมนัสโภควิชญ์

สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณบุญชู
2. คุณภัทรวรรณ
3. คุณกษิตรา

สมบูรณ์ศักดิกุล
มีสูงเนิน
แก้วศรี

บริษัท ไทยสปาแอนด์เนเชอรัล จำกัด
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอาง

เปิดประชุมเวลา 13.00 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
- คุณเกศมณีแจ้งในที่ประชุมให้ทราบเรื่อง
1.1 CEO Talk เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน (Covid 19) จึงอยากเชิญผู้บริหารของ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางชั้นนำของประเทศมาแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารบริษัทและ
แนวโน้มการตลาดเครื่องสำอางในภาวะวิกฤต โดยจัดเสวนาเป็นภาษาอังกฤษ จึงขอให้ช่วยกัน
เสนอหัวข้อในการสัมมนาและจะเชิญใครบ้าง เพื่อจุดประสงค์สำคัญคือการให้ความรู้ผู้ประการ
และสมาคมจะได้มีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น ทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2 กัญชง เนื่องจากการได้เยี่ยมชมไร่กัญชง ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับกัญชงที่น่าสนใจ ทั้งการปลูก การ
สกัดน้ำมันจากเมล็ด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และมีผลวิจัยยืนยันว่ากัญชงไม่ใช่ยาเสพติด จึงอยาก
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการทราบถึงประโยชน์ของกัญชงที่มีต่อผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางเรา
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
3.1 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2563
คุณมณีรัตน์ได้กล่าวสรุปในที่ประชุมแทนคุณภูวดล

มติที่ประชุม – รับรองรายงาน
3.2 ความคืบหน้า เรือ่ งการเรียกเก็บค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ปี 2563 โดยทีมเลขา
- คุณมณีรัตน์กล่าวสรุปในที่ประชุมถึงข้อมูลสมาชิก ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 มีสมาชิกทั้งหมด
จำนวน 178 ราย ชำระเข้ามาแล้ว 116 ราย เป็นจำนวนเงิน 398,000 บาท ขอยกเลิกการเป็นสมาชิกจำนวน
3 ราย แจ้งว่าเป็นสมาชิกยังไม่ครบ 10 ปี จำนวน 3 ราย ค้างชำระจำนวน 56 ราย
- ดร. ปรีชากร แจ้งว่าให้นำรายชื่อสมาชิกที่ค้างจ่ายแล้วให้คณะกรรมการท่านใดที่รู้จักช่วยติดต่อ
เพื่อให้สมาชิกทราบและได้ชำระค่าสมาชิกต่อไป
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3.3 ผลการดำเนินการจัดงานประชุมสามัญประจำปี 2562 เมือ่ วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา
8.00-17.00 น. ณ C asean ตึก CW Tower ถ.รัชดาฯ กรุงเทพ (โดย ทีมเลขา)

ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งเพือ่ ทราบ
4.1 Update of 32nd ACC virtual meeting. Sep. 29-30, 2020
- Chairperson – Ms. Wong Wai See – Brunei Darusalam
- Country Specific Requirements – There are still 11 remaining CSR issue.
- For TFDA
1) Notification for export
2) Product name/ trade names
3) Manufacture name & address
4) 2D Bar code/ QR Code
- Updated inform will be shared with ACA by 15 Nov
- Special HODs- ACA will be arranged next year
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1) PMAS report – 115 alert for cosmetic. 15 from Thailand
2) Mostly 94 % adulterated product using mercury and hydroquinone also adulterated with
banned / pharmaceutical ingredients e.g. betamethasone
AGENDA ITEM 12: DATE AND VENUE OF THE FUTURE MEETINGS
1. The Meeting discussed the request of the 53rd ACCSQ Meeting for WGs/PWGs to consider
utilising online platforms for their meeting and limiting physical meeting to once a year if
applicable, for cost consideration and in view of the current situation of COVID-19
pandemic.

4.2 ICCR Meeting 7-10 Dec. 20
ICCR 14 & International Symposium
- Annual meeting - Host by European Commission on 7 -9 December will be a virtual
meeting starting from 12.00 – 15.00 hrs. CE ( 18.00 – 21.00 BKK )
- International Symposium – Organised by Cosmetic Europe will be on 10 Dec
- Participants
- Steering Committee – EU, USA, Canada, Brazil & Japan
- Observer – Columbia, Israel, Taiwan, South Africa, Saudi Arabia, South Korea &
Thailand
- ICCR 15 - June 22-24th 2012 under USFDA Presidency

Agenda
- Steering Committee - Application from South Korea & Taiwan for transition with
revised SOP
- CBD in Cosmetics – Mapping of regulatory oversight - currently no specific
regulation on cosmetics
- Consumer communication – Clarifying misconception and improved scientific
understanding
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- Microbiome – WG complete the survey of product/approaches and regulatory
overview (no specific regulation). Next step is to develop termoninology and
working definition in context of cosmetics.
- ICCR Website modernization - A new website will be launched
- International Standard in Cosmetics – Status of ISO/TC 217 in ICCR jurisdictions
- COVID 19 – Exchanging information and experiences in dealing with COVID-19 for
cosmetics
4.3 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
(Product Hub) ครั้งที่ 2/2563 เมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 6
ชัน้ 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (โดย คุณฐิติ)
เป็นการประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลสรุปส่งคณะกรรมการอำนวยการให้ไทยเป็น medical Hub ที่มที ่าน
รัฐมนตรี อนุทิน เป็นประธานและปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ มีประเด็นที่กล่าวถึงคือ
1. เพิ่มเติมคณะทางาน 3 หน่วยงาน คืออธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, อธิบดี
กรมอนามัย และเลขาธิการอย.
2. เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จากสมาพันธ์สปาไทยเป็นสมาพันธ์สมาคม Spa and wellness ไทย
3. การพัฒนาสารสกัดจากดอกดาหลาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว โดยกรมวิทยการแพทย์ เนื่องจากดอกดา
หลามีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์และฟีโนลิค ซึ่งช่วยต้านอนุมูลอิสระ ที่เป็นสาเหตุของริ้วรอยของผิวและยับยั้ง
เอนไซม์ อีลาสเตส ซึ่งสามารถนำไปทำผลิตภัณฑ์ช่วยบารุงผิว เช่น โฟมล้างมือ เพราะว่าล้างได้บ่อยครั้งไม่ทำให้
ผิวแห้ง ลดการเกิดริ้วรอย
4. ความก้าวหน้ามาตรการสำคัญ ในการเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-19) สำหรับ Product Hub มีดังนี้
4.1 นวัตกรรม Virtual Lab มีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นลีดเดอร์ เพื่อที่จะจัดตั้งห้องแลป มาตรฐาน
(Virtual Laboratory Testing) แบบครบวงจร โดยมีพันธมิตร เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สวทช. และได้
ลงนาม MOU กับเครือข่ายพันธมิตรแล้ว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
4.2 พัฒนาชุด PPE ป้องกันเชื้อโควิดจากรุ่น “เราสู้” เป็นรุ่น “เราชนะ” โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
4.3 เครื่องไบโอพลาสม่า เทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ ร่วมกับ Micro pile Plasma โดย สบส. ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.4 ส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และใช้อย่างครบวงจร โดย สบส. ร่วมกับ TCELs เช่น
แผ่นปิดแผล hydronesh, น้ายาเช็ดตัวแบบไม่ต้องล้างออก, ยาสีฟันน้ำ ดร.ดี, ผ้าปูที่นอนนาโนซิงค์, Face
Shield เป็นต้น
5. นวัตกรรมกัญชาทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์กัญชาเป็นการรองรับนโยบาย Medical Hub และ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในเชิงรักษาพยาบาลไม่ใช่ผ่อนคลาย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โดยสร้างต้นแบบการผลิตกัญชาคุณภาพทางการแพทย์ 4 ระดับ คือ 1. Traditional Grade 2. Medical
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grade 3. Premium Grade และ 4. Cannabis tourism โดยจะแยกคุณลักษณะและปริมาณสารสำคัญใน
ดอกกัญชา และผลิตภาพของกัญชา ภายใต้แนวคิด BCG มุ่งตอบโจทย์ทางด้านการแพทย์และผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมใหม่ (Product Hub) ต่อยอดเชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจใหม่ด้วย
ผลิตภัณฑ์กัญชาคุณภาพ เช่น การผลิตสารสำคัญที่มีมูลค่าสูง กลุ่มสาร CBD Isolate สาร CBN/ อุตสาหกรรม
ยา/อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสม CBD/อาหารเสริมและเครื่องสำอาง/อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ เป็นต้น ประชุมครั้งต่อไปเดือน ธันวาคม 63
4.3 สรุปการประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มสมาคมการค้ากลุม่ ยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริม
เครือ่ งสำอางและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 3 - 2/2563 เมือ่ วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563
เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2307 อาคารจรูญศรีบญ
ุ เรือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(โดย คุณจิตตพันธ์)
ขณะนี้ทางสภาหอการค้าได้จัดตั้งทีมงาน YEC (Young Entrepreneur Chamber of
Commerce) ขึ้นมาร่วมประชุมกับกลุ่มต่างๆ เพื่อสร้างเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ๆที่มีความสามารถขึ้นมาทดแทน
ผู้บริหารรุ่นเก่า ที่ประชุมยังได้สรุปปัญหาเรื่องของ โควิด 19 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะเรื่องที่นักฟุตบอลต่างชาติ
ทีมบุรีรัมย์ติดเชื้อแต่ดูเหมือนเรื่องเงียบหายไป ซึ่งทางตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่า ได้ทำการ
ตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่เที่ยวบินที่เข้ามาเมืองไทยจนถึงมาซ้อมและพบเชื้อ และได้ทำการตรวจสอบผู้มีโอกาส
เสี่ยงทั้งหมดแล้ว 2 ครั้ง และไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงคาดว่าเคสนี้นักฟุตบอลคงติดเชื้อมาจาก
ต่างประเทศ
หลังจากนั้นที่ประชุมได้สอบถามถึงมาตรการป้องกันต่างๆ ที่ไทยกำลังเปิดรับนักท่องเที่ยวจีนเข้ามา
ภูเก็ตเป็นที่แรก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่า เราจะคัดเลือกนักท่องเที่ยวจากประเทศความเสี่ยงต่ำเท่านั้น และ
จะต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และการเปิด
ที่ภูเก็ตจะเป็นโมเดลแรกเพื่อทดสอบความพร้อมและนำมาปรับปรุงขั้นตอนปฏิบัติกันต่อไปในอนาคต หาก
พบว่าเมื่อเปิดไปแล้วมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อสูงขึ้นก็จะสั่งหยุดรับนักท่องเที่ยวใหม่ทันที พร้อมกันนี้ทางสาธารณสุข
ได้แจ้งว่าปัจจุบันค่าตรวจเชื้อลดลงมาเหลือเป็น 2000 บาทแล้ว และคาดว่าไทยน่าจะมีวัคซีนพร้อมอย่างเร็ว
ภายในสิ้นปีหน้า โดยที่ปัจจุบันไทยใช้ยา ฟาวิทิลาเวียจากญี่ปุ่นเป็นยาหลักในการรักษา และมีปริมาณยา
เพียงพอสำหรับการรักษาและเรามีความสามารถลองรับผู้ป่วยได้ 300 คนต่อวัน
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
5.1 กำหนดการประชุมครัง้ ต่อไป
- วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1010 ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมฯ อาคาร
ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

