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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  
1) ส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการในอุตสาหกรรมผลติเครือ่งส าอางสมุนไพรและอุตสาหกรรมสารสกดัสมุนไพรมี

ขดีความสามารถทางการแข่งขนัสงูขึน้ ทัง้ดา้นการผลติและควบคุมคุณภาพของวตัถุดบิและผลติภณัฑ์
เครือ่งส าอาง เป็นการสรา้งรายไดใ้หก้บัผูป้ระกอบการและประเทศชาต ิและเป็นการคุม้ครองผูบ้รโิภค  

2) ส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการในอุตสาหกรรมผลติเครือ่งส าอาง มคีวามรูใ้นการทาขอ้มลูผลติภณัฑ ์(PIF) 
การประเมนิความปลอดภยัของผลติภณัฑเ์ครือ่งส าอาง (Safety assessment) และการผลติตาม
หลกัเกณฑว์ธิกีารทีด่ใีนการผลติผลติภณัฑเ์ครือ่งส าอาง (GMP Guideline) ตาม ASEAN Cosmetic 
Directive Technical Documents  

3) จ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลติเครือ่งส าอางทีม่ศีกัยภาพเทยีบเท่าในระดบั 
นานาชาตเิพิม่มากขึน้ สรา้งโอกาสใหก้บัผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการผลติเครือ่งส าอางของไทยใน
การส่งออกมากขึน้ ส่งผลใหเ้งนิตราไหลเขา้สู่ประเทศเพิม่มากขึน้  

 
ขอบเขตการดาเนินการ  
หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกผู้เข้าร่วมอบรม  
1) ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่มการอบรมจะเป็นสมาชกิสมาคมผูผ้ลติเครือ่งส าอางไทยหรอืไมก่ไ็ด ้แต่ตอ้งมี

ทมีงานทีม่พีืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ 
2) ผูป้ระกอบการสามารถส่งผูเ้ขา้รว่มอบรมไดร้ายละ 1-2 คน โดยผูเ้ขา้รว่มอบรมภาคปฎบิตักิารตอ้งเป็น 

ผูท้ าหน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วขอ้งกบัเนื้อหาในแต่ละกจิกรรมทีเ่ขา้รว่มการอบรม  
 
ในกรณทีีม่ปีระเดน็ปัญหาเรื่องการคดัเลอืกผูเ้ขา้รว่มอบรม กรมการคา้ต่างประเทศ มอี านาจในการพจิารณา
วนิิจฉยัชีข้าด 

 



กิจกรรมท่ี 2 การศึกษาและอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง ความปลอดภยัของผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง 
(Safety Assessment)  
• ศกึษาการประเมนิการระคายเคอืงของผลติภณัฑเ์ครือ่งส าอางต่อผวิหนงั (Skin irritation test)  

โดยยดึแนวปฏบิตัติามมาตรฐานของ OECD  
- Draize skin test (OECD 404, EC B.4)  
- 3D skin models (OECD 439) เช่น EpiSkin และ SkinEthic Reconstructed Human Epidermis (RHE)  

• ศกึษาการประเมนิการระคายเคอืงของผลติภณัฑเ์ครือ่งส าอางต่อดวงตา (Eye irritation test)  
- Draize eye test (OECD 405, EC B.5)  
- In vitro screening for eye irritation/corrosion: Bovine Cornea Opacity Permeability (BCOP) ตาม
มาตรฐานของ OECD 437, EC B.47, Isolated Chicken Eye (ICE) ตามมาตรฐานของ OECD 438, EC 
B.48, Hen’s Egg Test-Chorioallantoic Membrane (HET-CAM), Cytotoxicity/Cell-function-based 
assays, Reconstructed human Tissue (RhT)-based test methods ตามมาตรฐาน OECD 492 เป็นตน้  

• ศกึษาการประเมนิการแพ้ทางผวิหนงัของผลติภณัฑเ์ครื่องส าอาง (Skin sensitization)  
- Murine Local Lymph Node Assay (LLNA)  
- Direct Peptide Reactivity Assay (DPRA)  
- Keratino Sens  
- Human Cell Line Activation Test (h-CLAT)  

• ศกึษาการประเมนิการแพเ้มื่อสมัผสักบัแสงของผลติภณัฑเ์ครือ่งส าอาง (Phototoxicity)  
- 3T3 Neutral Red Uptake (NRU) Phototoxicity assay(OECD 432)  

• ศกึษาการประเมนิการดูดซมึเขา้สู่ผวิหนงัของผลติภณัฑเ์ครือ่งส าอาง (Dermal absorption)  
- Franz diffusion cell with human/pig split-thickness skin (OECD 428, EC B.45)  

• ศกึษาการประเมนิการดูดซมึของสารเขา้สู่รา่งกาย (Systemic exposure dose, SED) และการคานวณ
ความปลอดภยั (Margin of safety, MOS) ตาม SCCS guideline  

• ศกึษาการประเมนิการก่อกลายพนัธุแ์ละความเป็นพษิต่อยนี (Mutagenicity/Genotoxicity)  
- Bacterial Reverse Mutation test (OECD 471)  
- In vitro Micronucleus test (OECD 487) สาหรบัการศกึษา structural (clastogenicity) และ numerical 
(aneugenicity) chromosome aberrations  

• ศกึษาการประเมนิความปลอดภยัของ Nanoparticles  
• การจดัท าเอกสารความปลอดภยัของผลติภณัฑเ์ครือ่งสาอาง (Safety assessment)  
• การอบรมเชงิปฏิบติัการ เร่ือง ความปลอดภยัของผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง (Safety assessment) 

ทัง้ภาคบรรยายและภาคปฏิบติัการ เป็นระยะเวลา 4 วนั จ านวนผูเ้ข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่า 
120 คน (ภาคบรรยาย) และไม่น้อยกว่า 60 คน (ภาคปฏิบติั)  

 


