สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครือ่ งสำอางไทยครั้งที่ 10/2562
วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 1012 ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมฯ
อาคารปฏิบตั ิการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รายชือ่ กรรมการทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
3. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
4. คุณชนะชัย
วรรณประเสริฐ
5. คุณฐิติ
ตัณฑสุทธิ์
6. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
7. คุณมณีรัตน์
สุขจิตร
8. คุณภูวดล
อ้างสันติกุล
9. ดร. จิระพันธ์
ม่วงเจริญ
10. คุณเพลินพิศ
อนุสิกข์วัฒนา แทน
11. คุณชนิดา
อยู่เชื้อ
12. ดร. นีรนารถ
จิณะไชย
13. คุณศิวาพร
เฟื่องฟูสิน

คุณเทพนิมิตร ทองจันทร์

กรรมการทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอืน่ )
1. คุณสาโรจน์
อินทพันธุ์
2. คุณสุพจน์
รุ่งเจริญ
3. คุณวิมลศิริ
ปัญจธนศักดิ์
4. Mr.Peter
William
5. คุณอภินันท์
โรจนวิภาต
6. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสัณฐิตพงษ์
7. ดร. ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
8. คุณอนันต์
เหลืองสถิตกุล
9. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
10. คุณมุกดา
โจวตระกูล
11. คุณรักษณาลี
กังวานวัฒนศิริ
12. คุณภูสิฏฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
13. ดร. สุษิรา
สุดกรยุทธิ์
14. คุณมาลี
หาญสุโพธิพันธ์
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15.
16.
17.
18.

คุณณัฏฐ์ชร
คุณวัชราพร
คุณยลธิดา
คุณจิตตพันธ์

ปุณมนัสโภควิชญ์
ผาวิจิตราสกุล
พานิชปรีชา
หงส์สิริ

สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณวรรณนิภา
ฉิมน้อย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. คุณกษิตรา
แก้วศรี
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย
3. คุณกชวรรณ
ลักษณมีธรรมกุล สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย
เปิดประชุมเวลา 13.00 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
3.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
พฤศจิกายน
รายได้ ค่าบารุ งกลุม่ ฯปี 2562
รายได้จากการจัดกิจกรรมกลุม่ ฯ
เงิ นรับบริ จาค
รายได้อื่น
รวมรายรับ
ค่าใช้จา่ ย เงิ นเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จา่ ยงานกิจกรรมกลุม่
ค่าพาหนะและค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณี ย ์
ค่าไฟฟ้ า
ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จา่ ยอื่น
รวมค่าใช้จา่ ย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จา่ ย
ยอดคงเหลือยกไป วันที่ 1 ธันวาคม 2562

15,000.00
365,965.00
0.00
8,500.00
389,465.00
30,000.00
225,317.00
4,523.00
1,973.75
975.00
238.00
38,786.00
(301,812.75)
87,652.25

หน่ วย:บาท
1 มกราคม-30 พฤศจิกายน
449,250.00
905,965.00
77,700.00
265,500.00
1,698,415.00
353,000.00
761,202.91
23,498.00
43,062.99
10,656.74
9,388.00
713,065.24
(1,913,873.88)
(215,458.88)
(215,458.88)
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3.2

ความคืบหน้า เรื่อง หนังสือแจ้งสมาชิกเรื่องการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบำรุงสมาชิก โดยทีมเลขา
- คุณกชวรรณ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนสมาชิก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน
63 มีสมาชิกที่ชำระเงินมาแล้วจำนวน 165 ราย
เนื่องจากสิ้นปี 2562 จะขอตัดสิทธิสภาพการเป็นสมาชิกแก่สมาชิกที่ไม่ได้ชำระเงิน แต่
มีบางบริษัทที่ได้แจ้งว่าเคยชำระค่าสมาชิกตลอดชีพจึงไม่จ่ายค่าสมาชิกที่เรียกเก็บไป ดังนี้ จึงขอ
เรียนเพื่อพิจารณาว่าจะยังคงให้สิทธิการเป็นสมาชิกอยู่หรือไม่
- คุณเกศมณี ได้กล่าวในที่ประชุม เพื่อให้แจ้งแก่สมาชิกว่าเป็นมติในที่ประชุมใหญ่ที่
ได้ถูกนำเสนอโดยสมาชิก ถึงเรื่องการเรียกเก็บค่าบำรุงสมาชิกเป็นรายปี เพราะเนื่องจากเมื่อ 50
ปีที่แล้วการเก็บค่าบำรุงสมาชิกตลอดชีพนั้นเก็บแค่ 10,000 – 30,000 บาท ในขณะที่ปัจจุบัน
สมาคมฯ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ในการดำเนินงานและเพื่อ
อำนวยความสะดวกแก่สมาชิกจึงได้มีการยกเลิกในส่วนของสมาชิกตลอดชีพแต่จะเรียกเก็บเป็น
รายปีแทน
- คุณกชวรรณ ได้กล่าวถึงว่ามีประมาณ 3 บริษัทที่แจ้งว่าได้สมัครเป็นสมาชิกและจ่าย
ค่าสมาชิกตลอดชีพ 30,000 บาทแต่ยังไม่ถึง 10 ปี ขอเรียนเพื่อพิจารณาว่าจะยังคงสภาพ
สมาชิกไปจนถึง 10 ปี ก่อนแล้วจึงเรียกเก็บค่าสมาชิกรายปีหรือไม่
- คุณศิวาพร ได้กล่าวในที่ประชุมว่า จากที่ได้คุยกันไปแล้วในการประชุมที่ผ่านมาว่า
เห็นควรให้มีการรักษาสภาพการเป็นสมาชิก ของ 3 บริษัทดังกล่าวไว้จนกว่าจะครบ 10 ปีแล้ว
หลังจากนั้นถึงจะดำเนินการเรียกเก็บค่าสมาชิกรายปีต่อไป
- ดร.ปรีชากร ได้กล่าวในที่ประชุมถึง
1. เรื่องการเข้าถึงข้อมูลสมาคมฯ ของสมาชิก ซึ่งที่ผ่านมาผู้ที่เป็นสมาชิก
หรือไม่เป็นสมาชิกนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
2. ควรส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการสามคมฯ ให้สมาชิกทุกเดือน
3. หากมีการสอบถามมาทาง Facebook ให้แน่ใจก่อนว่าเป็นสมาชิกของเรา
ถึงจะตอบคำถาม
มติที่ประชุม – รับรองการพิจารณา
3.3

สรุปยอดการจำหน่ายหนังสือ ASEAN COSMETIC DOCUMENT ล่าสุด โดยทีมเลขา
- คุ ณ มณี ร ั ต น์ ได้ ร ายงานให้ ท ี ่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง ยอดจำหน่ า ยหนั ง สื อ ASEAN
COSMETIC DOCUMENT ล่าสุดขณะนี้ยอดจำหน่ายหนังสือ ณ สมาคมฯ ในเดือนพฤศจิกายน
ทั้งหมด 8 เล่ม รวมเป็นเงิน 7,800 บาท และแจกในงานสัมมนา “ก้าวทันกฎหมายฉลากและ
การโฆษณาเครื่องสำอาง” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง Platinum Hall โรงแรม
แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ จำนวน 114 เล่ม จากหนังสือทั้งหมด 1,500 เล่ม คงเหลือ
จำนวนทั้งสิ้น 889 เล่ม
มติที่ประชุม – รับรองรายงาน
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1
สรุปการประชุมคณะทำงานภาคประชาชนครั้งที่ 1/2563 เมือ่ วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา
09.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชัน้ 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (โดยคุณชนะชัย)
- คุณชนะชัย ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในปีงบประมาณ
ของคณะทำงานภาคประชาชน ซึ่งจะแบ่งคณะทำงานออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเสนอโปรเจคต่างๆ ดังนี้
1) กลุ่มรณรงค์สื่อสารเตือนภัยเพื่อลดการบริโภคเค็มด้วยการอ่านฉลากโภชนาการ ปี 2563 ซึ่ง
มีการทำต่อเนื่องเรื่อยมา เนื่องจากกลุ่มได้สำรวจมาแล้วว่าเด็กรุ่นใหม่ประสบปัญหานี้ค่อนข้างมาก จาก
ขนมหรือของว่างในปัจจุบัน จึงรณรงค์สื่อสารเตือนภัยเพื่อลดการบริโภคเค็มจากกลุ่มเป้าหมายคือเด็ก
ก่อนแล้วโยงกลับไปหาครอบครัวและชุมชนที่จะการกระจายออกไป ซึ่งได้รับการอนุมัตเิ รียบร้อยแล้ว
2) กลุ่มแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและการสร้างความสำคั ญของการรู้เท่าทันสื่อ ปี 2563 ซึ่งมีการ
วางแผนทำกิจกรรม ดังนี้
- จัดการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ การทำสื่อบนพื้นฐานให้ผู้บริโภคปลอดภัยและเป็น
ธรรม ซึ่งจะเชิญตัวแทนจากผู้ประกอบการสื่อสารมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์
มาร่วมเสวนา เช่น สมาคมไทยอีคอมเมิร์ซ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เป็นต้น
- จัดการประกวดวีดีโอคลิป สั้นๆ ในหัวข้อ “รู้ทันข่าวกรองในผลิตภัณฑ์สุขภาพ” เนื่องจากใน
สื่อออนไลน์มีการกล่าวถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถยื่นยันได้ว่าจริงหรือ
เป็นเรื่องหลอกลวงประชาชน ดังนั้นจึงอยากให้ประชาชนตระหนักถึงข้อนี้ก่อนเชื่อสื่ อ ซึ่งแบ่งเป็น 2
ระดับ คือ ระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่ ธันวาคม 62 ถึง เมษายน 63
แผนดังกล่าวรวมถึงงบประมาณในการดำเนินงานได้ถูกนำเสนอท่าน รองเลขฯ อย. โดยที่ท่านได้
คาดหวังถึงประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นในปี 2563 โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูป ธรรมมากขึ้น คุณชนะชัยได้
เข้ า ร่ ว มโดยเป็น ตัว แทนของสมาคมฯ ซึ ่ ง ถู ก จั ด อยู ่ ใ นกลุ่ ม แผนปฏิ บั ต ิก ารเฝ้า ระวั ง และการสร้าง
ความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อ โดยมีคุณโจเป็นผู้ประสานงาน และได้ร่วมประชุมวางแผน 2 ครั้งแล้ว
4.2 Update ACC/ACSB topic on Country specific requirements, Tagetes, CMR ingredients,
Silver nitrate and Climbazole
- Climbazole จากที่ได้หารือกับ อย. สมาคมฯ สนับสนุน option B คือ การอนุญาตให้ใช้ climbazole
ในผลิตภัณฑ์ Rinse off Hair care (antidandruff shampoo at 2%, hair conditioner as
preservative at 0.5%), Hair lotion and face cream
- Tagetes จากที่ได้ประชุมร่วมกับทางอย. กรมวิทย์ฯ และ สสวท. เพื่อหารือถึงการแก้ปัญหาเพื่อให้
สามารถใช้สารสกัดดาวเรืองได้นั้น ทางกรมวิทย์ และ สสวท มีแผนการที่จะนำผลการวิเคราะห์มา
นำเสนอเพิ่มเติม ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อคุยเรื่องนี้ในวันที่ 30 มีนาคม 2563
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- Country specific requirements ทาง ACA ได้ส่งข้อมูลมาสำรวจเพิ่มเติมกับทาง TCMA เพื่อให้
ตรวจสอบและเสนอเรื่องที่สำคัญเร่งด่วนที่อยากให้แก้ไข ทางสมาคมฯ ได้นัดการประชุมวิชาการเพื่อที่จะ
ตอบกลับทาง ACA ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562
- CMR ingredients จากการที่สหภาพยุโรปมีการประกาศห้ามใช้ CMR ingredients จำนวน 226 ตัว
ในเครื่องสำอางเมื่อไม่นานมานี้ ทาง อย. ไทยได้ทำการสำรวจข้อมูลการจดแจ้งแล้วพบว่ามีสารหลายตัวที่
มีผู้ประกอบการไทยจำนวนมากยังคงใช้อยู่ จึงจำเป็นต้องมีการหาแนวทางเพื่อลดผลกระทบของ
ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ ทั้งนี้สมาคมฯ นำโดยทีมวิชาการจะหารือกันในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมในวันที่ 13
ธันวาคม 2562 ก่อนนำเรื่องไปเสนอกับ อย. ในเดือนมกราคมต่อไป
- Silver nitrate ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้อยู่ในน้ำยาย้อมผม มีผลข้างเคียงคือ หากเข้าตาจะทำให้แสบตาหรือ
เกิดอันตรายกับดวงตา และหากเกิดการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดภาวะปัสสาวะสีน้ำเงิน ซึ่งปัจจุบัน
ใน EU และ ASEAN ไม่อนุญาตให้ใช้สารนี้แล้วยกเว้นแต่ในประเทศไทยยังอนุญาตให้ใช้ได้ 5% โดยมีผู้ใช้
และนำเข้าสารนี้อยู่ 17 ราย ใน 17 รายนี้ได้ส่งออกไปอเมริกา ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ทางอย.จะไม่
อนุญาตให้ใช้สารดังกล่าวแล้ว คุณชนะชัย จึงเสนอในที่ประชุมว่าทางสมาคมฯ ควรชี้แจงเรื่องดังกล่าว
แล้วนำส่งสมาชิกเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าจะไม่อนุญาตให้ใช้ Silver nitrate แล้ว
4.3

Myanmar Cosmetic Assoc. (MCA) application for ACA membership
- ดร.ปรีชากร ได้รายงานในที่ประชุมว่า MCA เป็นกลุ่มที่มีสมาชิกมากกว่า 200 บริษัท ปัญหา
ของ MCA คือ
1. กฎหมายของประเทศพม่า
- คุณชนะชัย กล่าวในที่ประชุมถึงปัญหาที่ผ่านมาว่าเคยเป็นตัวแทนของสมาชิกในนามบริษัท
คอลเกตแจ้งขอเข้าไปมีส่วนร่วมกับทาง MCA แต่ถูกปฏิเสธเพราะกฎหมายไม่อนุญาต จึงเป็นได้แค่
สมาชิกทั่วไปที่ได้รับข่าวสารบ้าง
- คุณเกศมณี กล่าวว่าปัญหานี้ควรให้ประธานของแต่ละสมาคมหารือกันในการประชุม ACC
เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของการร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนและองค์กรในการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ด้านวิชาการหรือกฎหมาย และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ภาครัฐบาล
- ดร.ปรีชากร กล่าวว่าขณะนี้ทาง MCA ได้สมัครเป็นสมาชิกของ ACA แล้ว ซึ่งเหลือแต่
ประเทศไทยที่ยังไม่ได้ตัดสินใจให้เข้าเป็นสมาชิก จึงจำเป็นต้องปรึกษากับคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับ
เป็นสมาชิกต่อไป โดยมีแนวทางดังนี้
1. รับเป็นสมาชิกเข้ามาก่อนแล้วเชิญ MCA มาปรึกษาในประเด็นที่ยังมีปัญหาอยู่
2. ยังไม่รับเป็นสมาชิก รอดูท่าทีไปก่อน ซึ่งเราจะเป็นประเทศเดียวที่ไม่รับพิจารณาและจะต้อง
ชี้แจงว่าเพราะเหตุใด
- คุณสายใจ กล่าวในที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับแนวทางที่ 1 แต่ควรต้องมีการหารือเพื่อพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ต่อไป
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- คุณเกศมณี กล่าวสรุปในที่ประชุมว่ายอมรับ MCA เป็นสมาชิก และขอให้ทาง MCA มีการ
สื่อสารข้อมูลต่างๆ แก่สมาชิกตนเองมากขึ้น
4.4 สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต
นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึง่ ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp)
พ.ศ. ………. เมือ่ วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น. (โดยคุณรักษณาลี)
- ให้สรุปในการประชุมครั้งถัดไป
4.5 สรุปงานสัมมนา “ก้าวทันกฎหมายฉลากและการโฆษณาเครือ่ งสำอาง” เมือ่ วันศุกร์ที่ 22
พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง Platinum Hall โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จนู
(โดยทีมเลขา)
รายได้
- ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา ทัง้ หมด 115 คน
สมาชิก 3,000 บาท จานวน 80 คน
ไม่ใช่สมาชิก 3,500 บาท จานวน 35 คน

362,500.00
240,000
122,500
362,500.00

ค่าใช้จ่าย
- ค่าโรงแรม
จานวน 133 ท่าน ราคาท่านละ 1,200 บาท
- ค่าวิทยากร
- ค่าเอกสาร
- ค่าเจ้าหน้าทีช่ ่วยงาน 3 คน (คุณน้า,คุณมุย่ ,คุณปุ้ย)
คนละ 800 บาท
- ค่าพาหนะ ไป-กลับ
พิมพ์
กชวรรณ

159,600.00
3,000.00
120.00
2,400.00
775.00
300.00
475.00
165,895.00

สรุป รายได้ มากกว่า รายจ่าย 196,605 บาท
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รำยละเอียด
1.เนื้อหา การบรรยาย เรื่อง "ก้าวทันกฎหมายฉลากและการโฆษณาเครื่องสาอาง" ตรงกับ
ความต้องการและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
การส่งเสริ มการขาย" ตรงกับความต้องการและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
2.ระยะเวลา การบรรยาย เรื่อง "ก้าวทันกฎหมายฉลากและการโฆษณาเครื่องสาอาง" ตรง
กับความต้องการและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
การส่งเสริ มการขาย" ตรงกับความต้องการและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
3.เนื้อหา การบรรยาย เรื่อง "ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบนั เกี่ ยวกับการโฆษณาและกฎหมาย
เครื่องสาอาง"
4.ระยะเวลา การบรรยาย เรื่อง "ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบนั เกี่ ยวกับการโฆษณาและ
กฎหมายเครื่องสาอาง"
5.เนื้อหา การบรรยาย เรื่อง "หลักเกณฑ์เครื่องสาอางอาเซียน"
6.ระยะเวลา การบรรยาย เรื่อง "หลักเกณฑ์เครื่องสาอางอาเซียน"
7.เนื้อหา การบรรยาย เรื่อง "การชี้แจงความคืบหน้าของกฎหมายเครื่องสาอางในประเทศ
ไทย"
8.ระยะเวลา การบรรยาย เรื่อง "การชี้แจงความคืบหน้าของกฎหมายเครื่องสาอางใน
ประเทศไทย"
9.เนื้อหา การบรรยาย เรื่อง "การทดสอบประสิทธิ ภาพเครื่องสาอางเพื่อใช้ในการสนับสนุน
ในการกล่าวอ้างสรรพคุณ (Claim support study and demonstration)"
10.ระยะเวลา การบรรยาย เรื่อง "การทดสอบประสิทธิ ภาพเครื่องสาอางเพื่อใช้ในการ
สนับสนุนในการกล่าวอ้างสรรพคุณ (Claim support study and demonstration)"
11.การลงทะเบียน และการอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ตลอดการอบรม
12.สภาพบรรยากาศ และสิ่ งอานวยความสะดวกภายในห้องอบรมและสัมมนา
13.ความพึงพอใจในคุณภาพและปริ มาณอาหารว่าง
14.ความพึงพอใจในคุณภาพและปริ มาณอาหารกลางวัน

ผลรวม จำนวนผู้ คะแนนเต็ม (จำนวน คิดเป็ น
ของคะแนน ตอบทังหมด
้
คนคูณคะแนนสูงสุด) ค่ำเฉลีย่

430

101

505

4.26

429

101

505

4.25

427

102

510

4.19

425
421
425

102
102
102

510
510
510

4.17
4.13
4.17

432

102

510

4.24

424

101

505

4.20

427

100

500

4.27

414
447
437
391
318

100
102
102
100
78

500
510
510
500
390

4.14
4.38
4.28
3.91
4.08
58.65

คะแนนเฉลี่ยทัง้ หมด (คะแนนรวมทัง้ หมด หำรด้วยจำนวนข้อ คือ 14 ข้อ )

คิดเป็ นภำพรวม =

หลักสูตรที่ท่านต้องการให้สมาคมผู้ผลิตเครือ่ งสาอางไทย จัด ได้แก่ :
1
2
3
4
5
6

แนวทำงและเคล็ดลับกำรยื่นจดแจ้งอย่ำงไรให้ถกู ต้องและรวดเร็ว
แนวทำงและข้อกำหนดกำรขึน้ ะเบียนวัตถุอนั ตรำย
กฎหมำย อย , กองเซ็นเซอร์และออนไลน์
กำรใช้ค่ำทดแทนเพือ่ หลีกเลีย่ งข้อควำมที่ไม่สำมำรถโฆษณำได้
PIF ขอเงประเทศเพือ่ นบ้าน เช่น มาเลเซีย , สิงคโปร
แนวทางการโฆษณาที่อย.อนุญาต
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง :
ราคาแพงเกินไป อาจลด Spec ของสถานที่จดั งานลงมา
ช่วงเวลาการปรับปั ญหากับ อย.น้อยเกินไป ส่วนใหญ่มปี ั ญหาอยากปรึกษาอย.เยอะมากๆ
แจกเอกสารประกอบการประชุม
เนื้อหาน้อยเกินไป ไม่คุม้ ค่าลงทะเบียน
ต้องการเนื้อหาเชิงลึกด้านการโฆษณามากกว่านี้
ราคาแพงเกินไปกับสิ่งที่ได้รบั
ควรมีการเกริน่ ที่มาที่ไปของกฏหมายและข้อห้าม
ควรมีตวั อย่าง
ควรมีเอกสารประกอลการบรรยาย
ไม่ควรจัดโต๊ะกลม
วิทยากรควรตอบให้ตรงประเด็นมากกว่านี้
Case ตัวอย่าง
กาหนดการเลท
ข้อมูลสามารถหาได้ท ั ่วไป
ใช้เวลาในการมอบรางวัลและถ่ายรูปมากเกินไป
ควรมีการ Confirm กลับทาง email เพือ่ ยืนยันการลงทะเบียน
ควรมีการเปิ ดให้ซกั ถาม
สถานที่จดั งานเดินทางลาบาก

1
2
3
4
5
6

สิ่ งที่ประทับใจ :
การ Oganize ที่นาหน่วยงานที่เกีย่ วข้องมาครบวงจรในงานสัมมนาครังนี
้ ้
สถานที่เดินทางสะดวก
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็ นอย่างดี
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนควรแจ้งข้อมูลหลังลงทะเบียนให้ครบถ้วน
อาหารหลากหลายดี
วิทยากรบรรยายดี

1

ความต้องการและความคาดหวังเพิ่ มเติ ม :
จัดสัมมนาของ อย โดยเฉพาะ การหาทางออกของข้อกาหนดต่างๆที่ยงั ไม่ชดั เจน เช่น
1
วัตถุอนั ตราย,สารสาคัญ,สมุนไพร
2 อยากให้มกี ารจัดสัมมนาแบบนีไ้ ปเรือ่ ยๆ
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4.6 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (Product Hub) ครัง้ ที่ 3/2562 เมือ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุม 2 ชัน้ 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (โดยคุณฐิติ)
- คุณฐิติ ได้รายงานที่ประชุมให้ทราบว่าในการประชุม Product Hub ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
อนุส นธิคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒ นาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
(นโยบาย Medical Hub) ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ Medical
Hub รวม 4 คณะ ประกอบด้วย
(1) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)
(2) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาล(Medical Service Hub)
(3) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการ (Academic Hub)
(4) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub)
ในส่วนของ Product Hub มีความก้าวหน้าในหลายเรื่องแต่ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ ดังนี้
1. การเตรียมจัดตั้ง Health Economic Promotion Agency (HEPA)
จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อ
พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ซึ่งมี รมต. สธ. และการท่องเที่ยว
และกีฬาเป็นประธาน อธิบดี สบส. และอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นเลขานุการ มีคณะอนุกรรมการ 4
คณะ พร้อมแต่วตั้งคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานเพิ่มเติมเมื่อ 17 มิ.ย. 2562 มี สบส. โดย
“กองสุขภาพระหว่างประเทศ” เป็น เลขานุการฯ ในทุกคณะ ซึ่งกองสุขภาพระหว่างประเทศ เป็น
หน่ว ยงานราชการภายในที่ย ังไม่ ได้ แต่ง ตั้ง ตามกฎหมาย จึงมีผ ลต่อภารกิจ งบประมาณ และการ
ขับเคลื่อนนโยบาย Medical Hub ประกอบกับต่างประเทศมีการตั้งหน่วยงานรองรับเพื่อความคล่องตัว
เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลี ดังนั้น กองสุขภาพระหว่างประเทศจึงขอเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่
ตามกฎหมายใช้ ช ื ่ อ ว่ า “กองพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมบริ ก ารสุ ข ภาพ Health Economic Promotion
Agency (HEPA)” ส่งเรื่องไปยัง สนง.กพร. ตั้งแต่ 2561 เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและนโยบาย Medical Hub ให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางการดำเนินงาน
1) แผนระยะสั้น 3 เดือน
2) แผนระยะยาว 6 เดือน
ซึ่งจะนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการที่มีรัฐมนตรี ททท. และ สธ. เป็นประธานในวันที่ 27 ธันวาคม
2562 นี้
2. ความก้าวหน้าการเพิ่มขึดความสามารถเครื่องสำอางประชารัฐ พัฒนาโดยกรมวิทย์ฯ ซึ่ง
กวพ. ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย โดย
สธ. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ 1
พ.ศ. 2560-2564 โดยมีคณะกรรมการและคณะทำงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ ทั้ง 15 แห่งร่วมกับสำนัก
เครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กวพ. ร่วมกันพัฒนา SMEs ของไทย จัดทำหนังสือ “เครื่องสำอางประชา
รัฐ พัฒนาโดยกรมวิทย์ฯ” และรวบรวมผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์จาก
ผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางทั่วประเทศ จำนวน 29 แห่ง ใน 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 8 ราย, ภาค
อีสาน 4 ราย, ภาคกลาง 8 ราย, ภาคตะวันออก 2 ราย และภาคใต้ 7 ราย เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
ระเบียบวาระที่ 5
เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป - วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1010 ชัน้ 10
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