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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยครั้งที่ 5/2564
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ณ ส.อ.ท.
1. คุณเกศมณี เลิศกิจจา
2. ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ
3. คุณมุกดา โจวตระกูล
4. คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์
5. คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference MS Team
1. คุณอภินันท์ โรจนวิภาต
2. คุณศิวาพร เฟ��องฟูสิน
3. ดร.นีรนารถ จิณะไชย
4. คุณจิตตพันธ์ หงส์สิริ
5. คุณภูวดล อ้างสันติสุข
6. คุณณัฏฐ์ชร ปุณมนัสโภควิชญ์
7. ดร.พรรษชล ลิมธงชัย
8. คุณวัชราพร ผาวิจิตราสกุล
9. คุณพรนภา ห่อพิทักษ์กุล
10. ดร.พิศาล จันทฤทธิ์รัศมี
11. คุณภูสิฏฐ์ ศรีโรจนภิญโญ
12. คุณสายใจ พรหมเดเวช
13. ดร. จิรพันธ์ ม่วงเจริญ
14. คุณสมบัติ วนาอุปถัมภ์กุล
15. ดร.สุษิรา สุดกรยุทธ์
16. คุณสุพจน์ รุ่งเจริญ
17. คุณฐิติ
ตัณฑสุทธิ์
18. คุณวรัธนันท์ สิริพัชราไกรกิจ
19. คุณยลธิดา พานิชปรีชา
20. คุณมณีรัตน์ สุขจิตร
21. ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย์
22. คุณชนิดา อยู่เชื้อ
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23. คุณรักษณาวลี กังวาลวัฒนศิริ
สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์
2. คุณเทพนิมิต ทองจันทร์
3. คุณสมหมาย เหลืองอร่าม
4. คุณบุญชู
สมบูรณ์ศักดิกุล

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาชิก TCMA
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เป�ดประชุมเวลา 13:00 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเป�ดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1: ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานเสนอให้สมาคมฯ จัดสัมมนาแก่สมาชิกอีกครั้ง ในหัวข้อ carbon free การนำกัญชง กัญชาหรือ
กระท่อมมาใช้ในเครื่องสำอาง ทั้งนี้เพื่อเป�นการอัพเดทข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ของสมาชิกสมาคม
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ทีมวิชาการดำเนินการต่อ
วาระที่ 2: รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2564 วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3: เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความคืบหน้าการเรียกเก็บค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ป� 2564 (โดย คุณมุกดา)
ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาไม่ได้มีการเก็บค่าบำรุงสมาชิกเพิ่มเติม
มติที่ประชุม
รับทราบและให้คุณมุกดาติดตามต่อไป
3.2 ความคืบหน้าการจัดหาเจ้าหน้าที่สมาคม (โดยดร.สุษิรา)
ดร.สุษิรารายงานต่อที่ประชุมว่าเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดหาเจ้าหน้าที่สมาคมและได้
เข้าไปชี้แจงหน้าที่และความรับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่คนใหม่ อย่างไรก็ดีเมื่อผ่านไป 2 วันเจ้าหน้าที่ก็ขอลาออก โดย
ให้เหตุผลว่าเนื้องานไม่สอดคล้องกับความต้องการส่วนตัว ทั้งนี้ดร.สุษิราได้นำกุญแจสมาคมคืนจากเจ้าหน้าที่คน
ดังกล่าวเป�นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้จะนัดสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สมาคมคนใหม่ในวันพฤหัสที่ 14 ตุลาคมนี้
ในการนี้คุณมุกดาก็ชี้แจงต่อกรรมการเช่นกันว่าเนื่องด้วยโรคประจำตัว (Office Syndrome) อาจไม่
สามารถช่วยงานได้ดังเช่นในอดีต และได้ดำเนินการโอนสายโทรศัพท์กลับไปยังเบอร์สมาคมเป�นที่เรียบร้อยแล้ว
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รับทราบและให้ดร. สุษิราดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่สมาคมต่อไป

3.3 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของ
สารเคมีที่เป�นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ (โดยดร.ปรีชากร)
จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดร.ปรีชากรได้ชี้แจงต่อกรรมการแล้วว่า ในป�จจุบันยังไม่มีหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่าส่วนประกอบของสารเคมีในครีมกันแดดตามประกาศดังกล่าวทำลายหรือก่อให้เกิด
อันตรายต่อปะการังอีกทั้งรายการสารดังกล่าวยังคงเป�นรายการสารที่ยังสามารถใช้ในครีมกันแดดได้ทั้งในยุโรป
อเมริกาและญี่ปุ่น ทั้งนี้จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้จะทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกทั้งใน Facebook และ website ของสมาคม ดร.ปรีชากรจะทำสรุปความเป�น
ภาษาอังกฤษ และขอให้ทีมวิชาการและฝ่ายเลขาช่วยแปลเป�นภาษาไทยและประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกเป�นลำดับ
ถัดไป
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและฝ่ายเลขาประสานงานกับดร.ปรีชากร เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่สมาชิกต่อไป
วาระที่ 4: เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (โดย พรรษชล)
คุณพรรษชลรายงานงบรายรับรายจ่ายประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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สมาคมผูผ้ ลิ ตเครื� องสําอางไทย
งบรายได้-ค่าใช้จา่ ย
ประจําเดื อน สิ งหาคม 2564
หน่วย:บาท
1มกราคม-31 สิ งหาคม 2564

Aug-64
รายได้ ค่าบํารุ งกลุ่มฯปี 2564
รายได้ค่าสัมมนา
รายได้จากการจัดกิ จกรรมกลุ่มฯ
เงิ นรับบริ จาค
รายได้อื�น
รวมรายรับ
ค่าใช้จา่ ย เงิ นเดื อนและค่าจ้างและโบนัส
ค่าใช้จา่ ยงานกิ จกรรมกลุ่ม
ค่าพาหนะและค่าใช้จา่ ยในการเดิ นทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณี ย ์
ค่าไฟฟ้ า
ค่าเครื� องเขี ยนแบบพิ มพ์
ค่าสมาชิ ก ACA ปี 2563
ค่าสมาชิ ก ACA ปี 2564
ค่าใช้จา่ ยอื� น
รวมค่าใช้จา่ ย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จา่ ย
ยอดคงเหลื อยกไป วันที� 1 กันยายน 2564

34,850.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
41,850.00
15,000.00
1,272.73
5,849.50
22,122.23
19,727.77
-

472,400.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
479,400.00
132,800.00
2,077.00
12,447.69
1,738.60
280.00
30,250.00
30,250.00
101,342.03
311,185.32
168,214.68
168,214.68
142,202.95

มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 คณะทำงานพิจารณากฎหมายลำดับรองสำหรับพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เรื่องข้อเสนอของทันตแพทย์ให้เปลี่ยนแปลงคำเตือนของยาสีฟ�นและ
น้ำยาบ้วนปาก (โดยคุณชนะชัย)
คุณชนะชัยชี้แจงกับที่ประชุมว่าการประชุมคณะทำงานนี้เป�นเรื่องสืบเนื่องมาจากที่ทางราชวิทยาลัยทันต
แพทย์แห่งประเทศไทยและทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยได้เสนอให้มีการปรับเพิ่ม % ฟลูออไรด์ที่ใช้ได้จาก
เดิมที่ 1100 ppm เป�น 1500 ppm ซึ่งก็มีการบังคับใช้เป�นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดีข้อเสนอของราชวิทยาลัย
นั้นครอบคลุมถึงการขอปรับแก้คำเตือนของยาสีฟ�นและน้ำยาบ้วนปากด้วย หากแต่ทางอย. ยังไม่มีการปรับแก้ใน
เรื่องดังกล่าว ทางราชวิทยาลัยจึงได้รวบรวมรายชื่อนำเรื่องเสนอต่อกฤษฎีกา ซึ่งทางกฤษฎีกาได้มอบหมายให้อย.
ดำเนินการจัดประชุมเพื่อหาทางออกในเรื่องดังกล่าว ซึ่งในการประชุมคณะทำงานในวันอังคารที่ 28 กันยายนนั้น
ทางอย. ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่
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1. รศ.ทพ. พรชัย จันศิษย์ยานนท์ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
2. ทพญ. ป�ยะดา ประเสริฐสม สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
3. ทพ. พิชิต งามวรรณกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย (คุณชนะชัย)
5. ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสำอาง
6. ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตสบู่ไทย ผลิตภัณฑ์ในบ้านเรือนและส่วนบุคคล
ทั้งนี้ข้อสรุปจากการประชุมคณะทำงานมีดังนี้
• ทุกฝ่ายเห็นด้วยว่าควรมีการใส่ % ของฟลูออไรด์ (ใส่เป�น ppm) ทั้งของยาสีฟ�นและน้ำยาบ้วนปาก
• กรณียาสีฟ�นผสมสารฟลูออไรด์ เพิ่มวิธีใช้ หรือข้อแนะนำในการใช้เกี่ยวกับปริมาณยาสีฟ�นที่เหมาะสมต่อ
เด็กในแต่ละช่วงอายุเป�นรูปภาพ รวมถึง เพิ่มข้อแนะนำเรื่อง ไม่ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารหลังใช้อย่าง
น้อย 30 นาที และอาจต้องมีการปรับคำเตือนเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีใช้หรือข้อแนะนำในการใช้ที่
มีการปรับเปลี่ยนไป
• กรณีน้ำยาบ้วนปากผสมสารฟลูออไรด์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำเตือน แต่ให้เพิ่มข้อแนะนำในการใช้
กล่าวคือ ให้ใช้น้ำยาบ้วนปากหลังแปรงฟ�น (ทางเลือก) และ ไม่ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารหลังใช้อย่าง
น้อย ๓๐ นาที
อย.จะทำร่างประกาศมานำเสนอในคณะทำงานนี้อีกครั้ง ก่อนนำร่างประกาศเข้าอนุกรรมการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คุณชนะชัยเป�นตัวแทนสมาคมเพื่อดำเนินการต่อไป
4.3 เช็คจ่ายเงินของสมาคม
ทางธนาคารกรุงศรีฯ ชี้แจงกับสมาคมมาว่าป�จจุบันเหรัญญิกของสมาคมที่แจ้งไว้กับทางธนาคาร คือ คุณ
นิพนธ์ แต่เนื่องจากคุณนิพนธ์ไม่ได้เป�นกรรมการสมาคมในวาระป�จจุบันแล้ว ประธานจึงขอความคิดเห็นจาก
กรรมการว่าเห็นควรดำเนินการอย่างไรต่อไป
กรรมการมีมติเป�นเอกฉันท์ว่าให้ลดผู้มีอำนาจในการเซ็นเช็คจ่ายเงินของสมาคมลงจาก 3 คนเป�น 2 คน
อันได้แก่ ท่านประธานและคุณจิตติพันธ์ โดยมีเงื่อนไขคือ ต้องมีลายเซ็นทั้ง 2 ท่านครบถ้วนสมบูรณ์ และมีการ
ประทับตราสมาคม ทั้งนี้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาช่วยออกหนังสือสมาคมเพื่อส่งให้คุณจิตติพันธ์ ประสานงานกับทาง
ธนาคารต่อไป
มติที่ประชุม รับรอง และมอบหมายให้คุณจิตติพันธ์และฝ่ายเลขาดำเนินการต่อไป
วาระที่ 5: เรื่องเพื่อทราบ
5.1 การประชุมรับฟ�งความเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.
2562 วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. (โดยคุณสายใจ)
คุณสายใจ รายงานสรุปการประชุม ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
5

มติที่ประชุม รับทราบ

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย

5.2 การประชุมรับฟ�ง-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพกัญชง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.
2564 (โดย ดร.จิรพันธ์)
ดร.จิรพันธ์ รายงานสรุปการประชุมในวันดังกล่าวว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายหน่วยงาน อาทิเช่น
สถาบันกัญชาทางการแพทย์ การยาสูบแห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอาง
ไทย สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร ฯลฯ ทั้งนี้ ทางกลุ่มเครื่องสำอางได้นำเสนอประเด็นเพื่อให้ภาครัฐนำกลั บ ไป
พิจารณาเพิ่มเติมดังนี้
• ผู ้ ส กั ด ในประเทศไทยมี ค วามพร้ อ ม แต่ ไ ม่ ส ามารถติ ด ต่ อ กั บ ผู ้ ป ลู ก กั ญ ชง กั ญ ชาได้ ซึ ่ ง หากมี ก าร
ประสานงานกันได้จะสามารถทำให้กระบวนการผลิตดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
• เสนอให้มีการแชร์ข้อมูลผู้ปลูก ผู้สกัด และ ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการปลูก/การสกัด เพื่อให้ผู้ผลิตผลิต
ภัณฑสำเร็จรูปสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการผลิต
• เสนอให้รวบรวมข้อมูลโครงสร้างราคา เนื่องจากป�จจุบันกัญชงมีต้นทุนค่อนข้างแพงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาในต่างประเทศ และบางแหล่งมีองค์ความรู้ข้อมูลทางเทคนิคสนับสนุน การควบคุมคุณภาพ ไม่เพียง
พอที่จะให้ผู้ผลิตนำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ในการนี้ได้นำส่งเอกสารที่ใช้ในการประชุม ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 และ 3
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 การประชุมวิชาการเตรียมความพร้อมเพื่อประชุมคณะทำงานพิจารณาการควบคุมเครื่องสำอางเพื่อให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติเครื่องสำอางอาเซียน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 (โดยฝ่าย
วิชาการ)
5.4 การประชุมคณะทำงานพิจารณาการควบคุมเครื่องสำอางเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติเครื่องสำอาง
อาเซียน ครั้งที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. (โดยฝ่ายวิชาการ)
5.5 การประชุม ACSB ครั้งที่ 34 วันที่ 5-6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (โดยฝ่ายวิชาการ)
ดร.ธนกร ตั ว แทนฝ่ า ยวิ ช าการ ได้ ส รุ ป รายงานหัว ข้ อ 5.3-5.5 ในเนื ้ อ หาของการประชุม ACSB ดั ง
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งทางฝ่ายวิชาการจะนำข้อสรุปจากการประชุม ACSB มาแปลเป�นภาษาไทยและ
เน้นส่วนสำคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตเครื่องสำอาง เช่น กรณีการห้ามใช้สาร silver nitrate ในอนาคต
รวมถึงการปรับ % การใช้สาร PHMB ซึ่งมีผู้ประกอบการอีกเป�นจำนวนมากที่ยังใช้สารดังกล่าวอยู่
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ทีมวิชาการแปลเอกสารเป�นภาษาไทยเพื่อส่งให้สมาชิกต่อไป
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สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
วาระที่ 6: เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุ มคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิต เครื่องสำอางไทย ครั้งที่ 6/2564 ในวัน อังคารที่ 9
พฤศจิกายน 2564 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Minute
Subject: การประชุมรับฟั งความเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัตผ
ิ ลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒
Meeting Date: 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.30น.
Meeting Type: Zoom meeting ID: 939 5219 8529 Passcode: 625915
Attached files:
1. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ
่ ง กําหนดรายการทีต
่ ้องยืน
่ ในการขอขึน
้ ทะเบียนตํารับแจ ้งรายละเอียด และจด
แจ ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ….
่ ผู ้ปฏิบัตก
2. (ร่าง) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ
่ ง หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือ
่ นไขของการแจ ้งชือ
ิ าร
แทนผู ้มีหน ้าทีป
่ ฏิบัตก
ิ ารในสถานทีผ
่ ลิต นํ าเข ้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ…….
3. (ร่าง) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ
่ ง หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือ
่ นไขของการขอประกอบกิจการ
ของทายาทเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ...
4. (ร่าง) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ
่ ง กําหนดผู ้ขายรายย่อยซึง่ ขายวัตถุทใี่ ช ้เป็ นส่วนผสมในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ….
สรุปประเด็นสําค ัญ
ประธาน
้ จงร่าง
ผู ้ชีแ

ภก.วราวุธ เสริมสินสิร ิ ผู ้อํานวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ภญ.ดร.รุจริ า หวังธีระประเสริฐ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข ้อมูลพืน
้ ฐาน (จากการสัมมนาครัง้ ก่อน)

่ ง
การอนุญาตผลิตภัณฑ์มี 3 แบบ ตามระดับความเสีย
1. จดแจ ้ง:
1.1 ยาจากสมุนไพร ตามบัญชี 1(ตํารับยาแผนไทย 83 ตํารับ เช่น ยาประสระไพล) และบัญชี 2 (ตํารายาพัฒนาจาก
สมุนไพร 12 ตํารับ เช่น ยากล ้วย ยาขมิน
้ ชัน)
1.2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพือ
่ สุขภาพ ตามบัญชี 3 (12 ตํารับ เช่น กระเทียม)
2. แจ ้งรายละเอียด:
มีรายละเอียดแตกต่างจาก บัญชี 1, 2 และ 3 ซึง่ ไม่กระทบต่อคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย
3. ขึน
้ ทะเบียน
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กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่างประกาศแต่ละฉบ ับ
1. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ
่ ง กําหนดรายการทีต
่ ้องยืน
่ ในการขอขึน
้ ทะเบียนตํารับแจ ้งรายละเอียด และจดแจ ้ง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ….
นอกจากเอกสารต่างๆ แล ้ว ต ้องมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร กรณีขอขึน
้ ทะเบียนตํารับ และแจ ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและรูปถ่ายลักษณะผลิตภัณฑ์ (ภาพสี)
2.

่ ผู ้ปฏิบัตก
(ร่าง) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ
่ ง หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือ
่ นไขของการแจ ้งชือ
ิ ารแทนผู ้มี
หน ้าทีป
่ ฏิบัตก
ิ ารในสถานทีผ
่ ลิต นํ าเข ้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ…….
่ ผู ้ปฏิบัตห
ให ้แจ ้งชือ
ิ น ้าทีแ
่ ทนผู ้มีหน ้าทีป
่ ฏิบัตใิ นสถานทีผ
่ ลิต นํ าเข ้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึง่ ไม่อาจปฏิบัตห
ิ น ้าทีไ่ ด ้เป็ น
การชัว่ คราวไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีเ่ ข ้าปฏิบัตห
ิ น ้าทีแ
่ ทน และให ้แจ ้งภายใน 3 วันนับแต่วันทีบ
่ ค
ุ คลดังกล่าวเข ้าปฏิบัตห
ิ น ้าที่
แทน

3. (ร่าง) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ
่ ง หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือ
่ นไขของการขอประกอบกิจการของ
ทายาทเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ...
ให ้ทายาทหรือผู ้ได ้รับการยินยอมจากทายาททีข
่ อประกอบกิจการทีผ
่ ู ้ตายได ้รับอนุญาตแสดงความจํานงพร ้อมยืน
่ เอกสาร
หลักฐานต่อผู ้อนุญาตภายใน 90 วัน

4. (ร่าง) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ
่ ง กําหนดผู ้ขายรายย่อยซึง่ ขายวัตถุทใี่ ช ้เป็ นส่วนผสมในการผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ….
ยกเว ้นไม่ต ้องมีใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรสําหรับผู ้ขายรายย่อย ได ้แก่
1. วิสาหกิจรายย่อย (จดทะเบียน)
2. วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (จดทะเบียน)
3. สหกรณ์และกลุม
่ เกษตรกร (จดทะเบียน)
4. กองทุนหมูบ
่ ้าน (จดทะเบียน)
5. บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลทีมม
ี ล
ู ค่าการจําหน่ายวัตถุทใี่ ช ้เป็ นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่เกิน 1,800,000 บาท/ปี
โดยสรุปร่างกฎหมายดังกล่าวไม่กระทบต่อการดําเนินการของอุตสาหกรรมเครือ
่ งสําอาง
ฝ่ ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
30/9/2021
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การใช้กัญชงและกัญชา
ในเครื่องสาอาง
ภญ. สุภาวดี ธีระวัฒน์สกุล
กองควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
3 กันยายน 2564
1

ประกาศที่เกี่ยวกับกัญชาและกัญชงในเครื่องสาอาง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 4 ฉบับ

1. การใช้กัญชงใน
เครื่องสาอาง
มีผลใช ้บังคับ 12ม.ค.64

3. การใช้ส่วนของกัญชง
ในเครื่องสาอาง

2. การใช้ส่วนของกัญชา
ในเครื่องสาอาง
มีผลใช ้บังคับ 18พ.ค.64

มีผลใช ้บังคับ 18พ.ค.64

4. การใช้สารสกัดที่มี
CBD จากกัญชาและ
กัญชงในเครื่องสาอาง
มีผลใช ้บังคับ 18พ.ค.64

ประกาศคณะกรรมการเครื่องสาอาง 4 ฉบับ
1. การแสดงคาเตือนใน
ฉลากเครื่องสาอางที่มี
ส่วนผสมของกัญชง
มีผลใช ้บังคับ 12ม.ค.64

3. การแสดงคาเตือนใน
ฉลากเครื่องสาอางที่มี
ส่วนผสมของส่วน
ของกัญชง

2. การแสดงคาเตือนใน
ฉลากเครื่องสาอางที่มี
ส่วนผสมของส่วน
ของกัญชา
มีผลใช ้บังคับ 18พ.ค.64

มีผลใช ้บังคับ 18พ.ค.64

4. ฉลากของเครื่องสาอาง
ที่มีส่วนผสมของสารสกัด
ที่มี CBD จากกัญชา
และกัญชง
มีผลใช ้บังคับ 18พ.ค.64

หมายเหตุ
- ให้ใช้วัตถุดิบที่มาจากแหลงปลูกในไทยที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
- ห้ามนาเข้าวัตถุดิบและเครื่องสาอางสาร็จรูปจากกัญชาและกัญชง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้กัญชงในเครื่องสาอาง และคาเตือนฯ
1. นามันและสารสกัด จากเมล็ดกัญชง
ส่วนประกอบ

กลุ่มเครื่องสาอาง

นามันจากเมล็ดกัญชง
สารสกัดจากเมล็ดกัญชง

ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท
เช่น สบู่ แชมพู ครีมนวดผม
โฟมล้างหน้า ครีมบารุงผิวหน้า โลชั่น
บารุงผิวกาย ผงขัดผิว ลิปสติก เป็นต้น

ี้ จง
คำชแ

** มีผลใช้บังคับ 12 มกราคม 2564

เงื่อนไข
1. วัตถุดิบ ต้องมีสาร THC ปนเปื้อนไม่เกิน 0.2%
2. เครื่องสาอางพร้อมใช้ ต้องมีสาร THCปนเปื้อนไม่เกิน 0.2%
ยกเว้น ผลิตภัณฑ์รูปแบบ soft gelatin capsules/ ผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ในช่องปาก/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริเวณจุดซ่อนเร้น ต้องมีสาร THC
ปนเปื้อนไม่เกิน 0.001%

คาเตือน
1. ห้ามรับประทาน ( เฉพาะรูปแบบนามัน และ soft gelatin capsule )
2. ผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการแพ้ได้
3. หากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึนต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร

ประกาศสธ. เรื่อง การใช้ส่วนของกัญชาในเครื่องสาอาง และคาเตือนฯ
2. ส่วนของกัญชา

** มีผลใช้บังคับ 18 พฤษภาคม 2564

ส่วนของกัญชา
(1) เปลือก ลาต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก
(2) ใบ (ไม่มี ยอด/ช่อดอกติดมา)

กลุ่มเครื่องสาอาง

เงื่อนไข

เครื่องสาอางที่ใช้แล้วล้างออก
ห้ามใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปาก หรือจุด
ซ่อนเร้น

เครื่องสาอางพร้อมใช้ต้องมี THC
ปนเปื้อนไม่เกิน 0.2%

**ต้องผ่านกระบวนการที่ทาให้แห้ง

คาเตือน
1. ผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการแพ้ หรือการระคายเคืองได้
2. หากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึนต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร

ประกาศสธ. เรื่อง การใช้ส่วนของกัญชงในเครื่องสาอาง และคาเตือนฯ
3. ส่วนของกัญชง

** มีผลใช้บังคับ 18 พฤษภาคม 2564

ส่วนของกัญชง

กลุ่มเครื่องสาอาง

เงื่อนไข

(1) เปลือก ลาต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก
(2) ใบ (ไม่มียอด/ช่อดอกติดมา)
(3) เมล็ดกัญชง (hemp seed)
(4) กาก หรือเศษที่เหลือจากการสกัดเมล็ดกัญชง
และมี THC ไม่เกิน 0.2 %

เครื่องสาอางที่ใช้แล้วล้างออก
ห้ามใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปาก
หรือจุดซ่อนเร้น

เครื่องสาอางพร้อมใช้
ต้องมี THC ปนเปื้อนไม่เกิน
0.2 %

**ต้องผ่านกระบวนการทาให้แห้ง
คาเตือน
1. ผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการแพ้และการระคายเคืองได้
2. หากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึนต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร

ประกาศสธ. เรื่อง การใช้สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออลจากกัญชาและกัญชงในเครื่องสาอาง
4. สารสกัด Cannabidiol (CBD) ที่ได้จากกัญชาหรือกัญชง

ส่วนประกอบ

กลุ่มเครื่องสาอาง

สารสกัดที่มีสาร CBD เป็นส่วนประกอบที่
ได้จากการสกัด กัญชา/กัญชง และต้องมี
ปริมาณ THC น้อยกว่า 0.2%

ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท
ห้ามใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปาก
หรือจุดซ่อนเร้น

*ห้ามใช้สาร CBD ที่ได้จากการสังเคราะห์

** มีผลใช้บังคับ 18 พฤษภาคม 2564
เงื่อนไข
วัตถุดิบ ต้องมีสาร THC ปนเปื้อนไม่เกิน 0.2%
เครื่องสาอางพร้อมใช้ CBD ความเข้มข้นสูงสุด 1%
(กรณี รูปแบบนามัน/ soft gelatin capsule
จะต้องมีสาร THC ปนเปื้อนไม่เกิน 0.001%)

ฉลากของเครื่องสาอางที่มีส่วนผสมของ สารสกัดที่มีสาร CBD จากกัญชาและกัญชง

1. ห้ามรับประทาน ( เฉพาะรูปแบบนามัน และ soft gelatin capsule )
2. ผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการแพ้หรือการระคายเคืองได้
3. หากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึนต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร

ระบุความเข้มข้นของสาร CBD ในฉลาก
เป็นร้อยละโดยนาหนัก (w/w)

การจดแจ้งเครื่องสาอางจากกัญชงและกัญชา
• นามันจากเมล็ดกัญชง สารสกัดจากเมล็ดกัญชง (Hemp seed)
มีจดแจ้ง ทังหมด 65 รายการ
(ส่วนใหญ่ เป็นผลิตภัณฑ์บารุงผิว 47 รายการ)

• ส่วนของกัญชา (Cannabis)
มีจดแจ้ง ทังหมด 9 รายการ

(ส่วนใหญ่ เป็นผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด)

• ส่วนของกัญชง (Hemp)
มีจดแจ้ง ทังหมด 1 รายการ

(ส่วนใหญ่ เป็นผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด)

• มีส่วนผสมทังกัญชาและนามันจากเมล็ดกัญชง 4 รายการ (Cannabis) (Hemp seed)
มีจดแจ้ง ทังหมด 4 รายการ
(ส่วนใหญ่ เป็นผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด)
เครื่องสาอางที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง
รวม 79 รายการ
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 72564

ขอบคุณค่ะ

8

แนวทางการขออนุญาต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มี
ส่วนประกอบของกัญชง
ภญ.ดวงกมล ภักดีสัตยพงศ์
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1

วินิจฉัยผลิตภัณฑ์

2

ยื่นคาขออนุญาต
สถานที่ ผลิต/นาเข้า

3

อนุมัติ

ผลิตตัวอย่าง
เพื่อส่งวิเคราะห์

4

เตรียมเอกสาร
เพื่อขออนุญาต

2

จ้างผลิต/นาเข้า
7

ยื่นคาขออนุญาต
โฆษณา

อนุมัติ

5
6

ต้องการโฆษณา

อนุมัติ

วางจาหน่าย

ประเมินเอกสาร
ด้านวิชาการ

ยื่นคาขอ
จดแจ้ง /
แจ้งรายละเอียด /
ขึ้นทะเบียน

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การดาเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่มีส่วนประกอบสารสกัดจากกัญชาหรือสาร
สกัดจากกัญชง (hemp) ที่ได้รับการยกเว้น
จากการเป็นยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2564

ใบ (ใบจริง ใบพัด) ลาต้น กิ่งก้าน ราก กัญชง
อาจพัฒนาเป็น “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” อะไร ได้บ้าง ?
ชาใบกัญชง ที่กาหนดปริมาณหรือขนาด
การใช้ต้องการแสดงสรรพคุณ

ลดความกังวล ช่วยหลับ
ลดความอยากอาหาร

Crude drug เป็นส่วนประกอบไม่สาคัญผสม
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใช้ภายนอก

ครีม น้ามันนวด ขี้ผึ้ง
ยาหม่อง

❑ ยาจากสมุนไพร ชนิดรับประทาน (ต้านชัก
ลดการอักเสบ ลดปวด ลดอาการเกร็งกล้ามเนื้อ)
❑ ยาจากสมุนไพรใช้ภายนอก : น้ามัน ครีม ขี้ผึ้ง
ยาหม่อง (ลดอาการอักเสบ)
❑ เวชสาอางสมุนไพร (ลดการเกิดสิว)
❑ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรเพื่ อ สุ ข ภาพ : น้ ามั น หอม
สเปรย์อโรมา (ช่วยผ่อนคลาย หลับง่าย)
❑ ผสมผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้ภายนอก

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สาหรับใช้ภายนอก

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้ภายนอก
ที่ต้องการปรับปรุงตารับ
โดยเพิ่ม ใบ ลาต้น กิ่งก้าน ราก กัญชง
เข้าเป็นส่วนประกอบที่ ไม่ใช่สารออกฤทธิ์
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้ภายนอก
ที่เคยได้รับอนุญาต
(น้ํามันนวด ยาหม่อง
และเวชสาอางสมุนไพร)

เพิ่มน้ามันที่ได้จากการเคี่ยว ใบ ลาต้น กิ่งก้าน ราก
กัญชง/กัญชา ส่วนประกอบที่ไม่ใช่สารออกฤทธิ์ แต่เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น แต่งกลิ่น เพิ่มความชุ่มชื้นฯลฯ
ขึ้นทะเบียนตารับใหม่ ภายใต้สรรพคุณเดิม

CBD ไม่เกินร้อยละ 2.5 โดยน้าหนักของทั้ง ตารับ
และมีปริมาณ THC ไม่เกินร้อยละ 0.2% w/w

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้ภายนอก
ที่ต้องการปรับปรุงตารับ
โดยเพิ่ม สารสกัดกัญชง
เข้าเป็นส่วนประกอบที่ ไม่ใช่สารออกฤทธิ์
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้ภายนอก
ที่เคยได้รับอนุญาต
(น้ามันนวด ยาหม่อง
และเวชสาอางสมุนไพร)

เพิ่มสารสกัดกัญชง กัญชา เข้าเป็นส่วนประกอบที่ไม่ใช่
สารออกฤทธิ์ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น การปรุงแต่ง
กลิ่น เพิ่มความชุ่มชื้น
ขึ้นทะเบียนตารับใหม่ ภายใต้สรรพคุณเดิม

CBD ไม่เกินร้อยละ 2.5 โดยน้าหนักของทั้ง ตารับ
และมีปริมาณ THC ไม่เกินร้อยละ 0.2% w/w

ชาจากใบกัญชง

ชาจากใบกัญชง
ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร

กรรวิธีการผลิต

ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ข้อห้ามใช้
ข้อควรระวัง
ส่วนประกอบอื่นๆ
ข้อกาหนดุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ขนาดและวิธีใช้
คาเตือน

อาการไม่พึงประสงค์
การเก็บรักษา

ฉลากและ
เอกสารกากับลิตภัณฑ์

ตัวอย่างคาแนะนา

ตัวอย่างคาแนะนา

ศึกษาข้อมูลจาก www.fda.moph.go.th
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
2

ศึกษาข้อมูลจาก www.fda.moph.go.th
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ศึกษาข้อมูลจาก www.fda.moph.go.th
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

Thank you

Summary of 34th ACSB meeting on 5-6th Oct for TCMA member
UPDATE: 12nd Oct 2021
Agenda
4.1 Matrix of Follow-up Actions
4.2 EU INGREDIENT SAFETY ASSESSMENT AND
CRITERIA
4.3 Amendment of Annex II (EU 2019/1966 & 2019/831)

4.4 Climbazole

4.5.1 Cosmetics Refilling
4.5.2 Cosmetics in vials and ampoules
4.5.3 Customized cosmetic products and products in tablet
forms
4.6 Classification of Alcohol-based Solutions
4.7 Nano Ingredients

Summary outcome
The Meeting agreed to hold a special session for this workshop during 2nd quarter of Year 2022 to allow sufficient time to finalize
and set-up. The topic is mainly on the process and criteria for categorizing cosmetic ingredients as banned and CMR. The list
will be circulated to ACSB and request for additional topics shall be submitted to the ACSB Secretary by 31 October 2021 to be
forwarded to the ASEAN Secretariat.
•
Closed (only 222 ingredients)
•
9 AMS agreed to add the 222 substance that not use in ASEAN in ACD Annex II with grace period 12 months
effective 6 Oct 2022 except VN would like to internal discussion on grace period.
•
TH move Formaldehyde from ACD Annex III (Restricted Ingredients) to Annex II (Prohibited Ingredient) as previously
agreed in the 32nd ACSB Meeting. ACSB sec will remove TH and remain except LA and VN in the ACD Annex III.
•
The Meeting requested for a copy of the document on the probabilistic exposure assessment approach for reference
and review.
•
AMS check the available efficacy data with their respective industry/manufacturer and share information in the next
ACSB meeting to facilitate further review of Climbazole.
AMS further review the paper and discuss in the next ACSB Meeting.
AMS further review the document and discuss in the next ACSB Meeting.
AMS further review the document and discuss in the next ACSB Meeting.
Closed. the Meeting agreed to retain the entry of Methanol as denaturant for ethanol and isopropyl alcohol up to 5% in ACD
Annex III.
•
The AMS, except Indonesia, Singapore and Thailand, agreed to ACA proposal to refer the EU definition for nano
ingredients. Indonesia informed the Meeting that she will retain the current local definition pending the EU update.
Singapore and Thailand will seek internal consultation and update the next ACSB Meeting.
•
The Meeting further requested the Nanomaterial Task Force (ACA, Indonesia and Thailand) to look into the safety (in
general) of nanomaterials and nano labelling and report in the next ACSB Meeting.

AGENDA ITEM 5. CONTINUING DISCUSSIONS FROM
THE 31st ACSB MEETING
5.1 UV Filters Safety Assessment (Menthyl Anthranilate)

SG requested ACA to share data on Menthyl Anthranilate as well as on the US FDA review to ACSB.

5.2 Amendment of Annexes II, III and V (EU 2020/1682 and
EU 2020/1683).

Closed. SG agree with 9 AMS by delete “except SG” from #1642, #1643, #1644 in ACD Annex II
Closed. 9 AMS adopt #315-320 in ACD Annex III except for ID with grace period 18 months effective 6 Apr 2023.

5.3 Amendment of EU Annex VI (EU 2020/1684)
UV Filter 2-ethoxyethyl (2Z)-2-cyano- 2-[3-(3methoxypropylamino) cyclohex-2-en-1- ylidene] acetate
(otherwise known as,Methoxypropylamino
Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate) or BC-3
5.4 Amendment of EU Annexes II, III and V (EU 2019/831
(CMR2)

Closed. Adopt BC3 UV filter in ACD Annex VII effective immediately

Closed. 9 AMS agree to include trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO) #311 [new entry], furfural #312 [new entry] in
ACD Annex III and polyhexamethylene biguanide hydrochloride(PHMB)#28 [amend] in ACD Annex V with grace period 18
months effective 6 Apr 2023 except ID waiting to hear EU special session.

5.5 Silver Nitrate
AGENDA ITEM 6: NEW ISSUANCE OF EU
REGULATIONS
6.1 Amendment of EU Annexes II, III, IV and VI (EU
2021/850)
6.2 Amendment of EU Annex V (EU 2019/1858) the revision
in Annex V <addition of 4-(3-ethoxy-4-hydroxyphenyl)butan2-one> (Preservative). New Preservative
AGENDA ITEM 7: OTHER MATTERS
7. Non Animal Testing

Closed. The AMS except for Thailand agreed to include Silver Nitrate in Annex II with a grace period of 12 months - Effective
06 October 2022. Thailand will make internal consultations on the time frame and inform in the next ACSB Meeting.
AMS check with their local industry on the available methods for Titanium Dioxide, whether in raw materials and or in
finished product.
•
ACSB secretary to consolidate List of Banned Ingredients for review of the AMS and ACA.
The Meeting agreed to defer the discussion on this ingredient and requested ACA
to make a presentation on the ingredient safety in the next Meeting.
•

The Meeting agreed for the ACSB Chair to bring the discussion to ACC and
determine the direction and next steps.

