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รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผลิตเครื่องสําอางไทยครั้งที่ 4/2562
วันพฤหัสบดีท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ หองประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสรางสรรค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รายชื่อกรรมการที่เขารวมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
3. คุณนิพนธ
เผานิ่มมงคล
4. คุณชนะชัย
วรรณประเสริฐ
5. คุณวิมลศิริ
ปญจธนศักดิ์
6. Mr.Peter
William
7. คุณฐิติ
ตัณฑสุทธิ์
8. คุณมณีรัตน
สุขจิตร
9. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย
10. คุณภูวดล
อางสันติกุล
11. คุณอนันต
เหลืองสถิตยกุล
12. คุณนาคาญ
ทวิชาวัฒน
13. คุณอนงคนาถ
ทัง่ หรรษพร
แทน ดร.จิระพันธ มวงเจริญ
14. คุณมุกดา
โจวตระกูล
15. คุณรักษณาลี
กังวาลวัฒนศิริ
16. ดร.สุษิรา
สุดกรยุทธิ์
17. คุณสมบัติ
วนาอุปถัมป แทน คุณมาลี
หาญสุโพธิพันธ
18. ดร.นีรนารถ
จิณะไชย
19. คุณเพลินพิศ
อนุสิกขวัฒนา แทน คุณเทพนิมิตร ทองจันทร
20. คุณณัฏฐชร
ปุณมนัสโภควิชญ
21. คุณวัชราพร
ผาวิจิตราสกุล
22. คุณชนิดา
อยูเชื้อ
กรรมการที่ไมสามารถเขารวมการประชุม (ติดภารกิจอื่น)
1. คุณสาโรจน
อินทพันธุ
2. คุณสุพจน
รุงเจริญ
3. คุณอภินันท
โรจนวิภาต
4. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
5. คุณพงศประพันธ สุสัณฐิตพงษ
6. คุณภูสิฎฐ
ศรีโรจนภิญโญ
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7. คุณศิวาพร
เฟองฟูสิน
8. คุณยลธิดา
พานิชปรีชา
สมาชิกและผูเขารวมประชุม
1. คุณฐิติมา
ดวงหาคลัง
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
2. คุณกชวรรณ
ลักษมีธรรมกุล สมาคมผูผ ลิตเครื่องสําอางไทย
3. คุณพิมพ
มะโนรมณ
สมาคมผูผลิตเครื่องสําอางไทย
เปดประชุมเวลา 13.00 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมกลาวเปดการประชุม โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรือ่ งทีป่ ระธานแจงใหทราบ
- ไมมีรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือน เมษายน 2562
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3.2 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือน พฤษภาคม 2562
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3.3 ความคืบหนา เรื่อง หนังสือแจงสมาชิกเรื่องการปรับเปลี่ยนอัตราคาบํารุงสมาชิก โดยทีมเลขา
ทีมเลขา ไดรายงานใหทีป่ ระชุมทราบถึง ความคืบหนาในการแจงเปลีย่ นแปลงอัตราการเก็บคา
บํารุงสมาชิกของทางสมาคมฯ ซึ่งในขณะนี้ทางทีมเลขาไดทําการเรียกเก็บคาบํารุงสมาชิกทัง้ ประเภท
รายป และตลอดชีพ ซึ่งในตอนนี้ยอดที่เรียกเก็บไดทั้งหมดอยูที่ 647,500 บาท ยอดทีช่ ําระแลวอยูท ี่
177,000 บาท โดยประมาณ 77 บริษัท จาก 296 บริษัทและตอนนีท้ างทีมเลขาไดมีการโทรแจงถึง
การชําระคาสมาชิกใหแกสมาชิกไดรับทราบแลว
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม
3.4 สรุปยอดคาจําหนายหนังสือ ASEAN COSMETIC DOCUMENT ลาสุด โดยทีมเลขา
คุ ณมณี รั ตน ได ร ายงานให ที่ป ระชุมทราบ ถึง ยอดจําหนายหนังสือ ASEAN COSMETIC
DOCUMENT ลาสุดขณะนี้จําหนาย ไดจํานวน 319 เลม ซึง่ นําไปจําหนายในงานตางๆอาทิเชน
Beyond Beauty 2018 และ การประชาสัมพันธผานชองทางตางๆของสมาคมฯ
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม
3.5 สมาชิกใหม 3 บริษัท
1. คุณสุมาลี กฤษณะกาฬ (เลขทะเบียนการคา : 0105558038283)
บริษัท คิมโรลี่ โปรดักส จํากัด
455/50 ถนนบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร : 02 - 0497578 Email : Kimrolyth@gmail.com
ธุรกิจหลัก : บริษัทผูผลิตสินคาของตัวเอง ทําการตลาดเอง สรางแบรนดเอง
2. คุณพรพัชรชา ลือวงษวระกูล (เลขทะเบียนการคา : 0105562003511)
บริษัท นําทรัพย คอสเมท แอนด เทรดดิ้ง จํากัด
1/11 – 12 ลาดปลาเคา 50 ลาดพราว 10230
โทร : 02 – 0636188 Email : pornpatchanamsap@gmail.com
ธุรกิจหลัก : ผูผลิตเครื่องสําอาง, ผูขาย – ผูผลิตบรรจุภัณฑ
3. คุณกลยุทธ ปนเปยมรัษฏ (เลขทะเบียนการคา : 0195561001204)
บริษัท ปฐพี เคลย มาสก จํากัด
โทร : 04 – 4073965 Email : patapeeclaymask@gmail.com
ธุรกิจหลัก : ผูขาย – ผูจัดสงวัตถุดิบ, ผูจําหนายเครื่องสําอาง
มติทีป่ ระชุม – มีมติใหขอเอกสารเพิ่มเติมทั้ง 3 บริษัท และขอเชิญมาแนะนําตัวเองในการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผูผลิตเครื่องสําอางไทยครั้งถัดไป
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การจัดทําวารสารฉบับพิเศษ
คุณวิมลศิริ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงความคืบหนาในการจัดทําวารสารฉบับพิเศษ
ของสมาคมฯ วาขณะนี้เรื่องของการสนับสนุนคาใชจายการจัดพิมพวารสารฉบับพิเศษรายละ
50,000 บาท พรอมทั้งใสชื่อบริษัท และ Logo มีดังนี้
1. บริษัท บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (BSC, Misstine)
2. บริษทั ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด
3. บริษัท วันรัต (หน่ําเซียน) จํากัด
4. POLA ORBIS HOLDINGS,INC.
และทางบริษัทที่ไดสนับสนุนการจัดทําวารสารฉบับพิเศษ รายละ 10,000 บาท พรอมทั้งใส
ขอความแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนจัดทําวารสาร มีดังนี้
1. บริษัท คาโอ คอนซูเมอร (เซาทอีสต เอเชีย) จํากัด
2. บริษัท ยูนิลีเวอรไทยเซอรวิสส จํากัด
โดยจะจัดพิมพวารสารฉบับพิเศษทั้งหมด 500 เลม ขนาด A5 จํานวน 32 หนา
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม
4.2

สรุ ป การประชุ ม คณะทํ า งานพิ จ ารณาการควบคุ ม เครื ่อ งสํ า อางเพื อ่ ให ส อดคล อ งกั บ
บทบัญญัติเครื่องสําอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive) ครั้งที่ 2/2562ในวัน
อังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ หองประชุมหลวงวิเชียรแพทยา
คม อาคาร 1 ชั้น 2 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คุณชนะชัย ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา
จากการประชุ มคณะทํ างานพิจ ารณาการควบคุมเครื่องสําอางเพื่อใหส อดคลองกับ
บทบัญญัติเครื่องสําอางอาเซียน ครั้งที่ 2/2562 โดยเนนประเด็นเรื่อง Tagetes (สารสกัด
ดาวเรือง) ปจจุบันในประเทศไทยมีใบรับจดแจงที่มีสวนผสมของ Tagetes Erecta อยู 166
ตํารับ ซึ่ง specie ดังกลาวเปน specie ที่ทางรศ.พิมพร และศูนยนาโนเทค สวทช รวมกัน
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อใหสามารถนํามาใชในผลิตภัณฑตางๆ สวนสายพันธ Patula และ Minuta
นั้นมีการใชอยูรวมๆ 60 ตํารับ โดยมีแตในกลุม Rinse off ไมมีในกลุม Leave on ทางอาจารย
ได นํ า เสนองานวิ จั ย รวมถึ ง published paper ตางๆ และตั้งขอสงสัยกับ ประกาศ EU
2018/978
- จากเอกสาร Scientific Committee on Consumer Products (SCCP) ที่ SCCP/0869/05
เปนการใช Tagetes ในลักษณะของการเปน fragrance ingredients ในรูป oil และ
absolute แตเรียกการใชรูปแบบ absolute วาเปน extract ทําใหเกิดความเขาใจที่
คลาดเคลื่อน
- Tagetes extracts สามารถใชไดในหลายลักษณะ คือ
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1. fragrance ingredients (flower oil, absolute flower extract)
2. active ingredients (lutein, flavonoids)
- ทาง Asean ไดขอตกลงวาจะแบน Erecta แตจะใช Minuta และ Patula ในเครื่องสําอาง
- ซึ่งทางอย. คิดวาหากจําเปนอาจตองใหผูป ระกอบการสงผลิตภัณฑตรวจสอบ Erecta เพื่อ
หาความชัดเจน
- ทางอย. จะเสนอทาง ACSB ไปวาขอเวลา 6 เดือนในการตรวจสอบ photo toxicity of
Erecta
- ทางสมาคมฯ ชวยประสานงานกับทาง ACA ควรตรวจสอบ photo toxicity อยางไร
4.3

ประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ครัง้ ที่ 4/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 –
14.00 น. ณ หองประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา โดยคุณชนะชัย
โดยคุณชนะชัย ไดรายงานใหที่ประชุมไดทราบวา
เนื่องจากที่ไดเขารวมประชุมคณะทํางานภาคประชาชนครั้งที่ 4/2562 ที่ผานมา สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยเนนประเด็นเรื่องความปลอดภัยดานอาหาร และลดปจจัย
เสี ่ย งต อโรคไม ติดต อเรื ้อ รั ง การใชย าอยา งสมเหตุผ ล และการรูเ ทาทัน สื่อ การดํ าเนิ น งาน
โครงการประกอบไปดวย ๖ กลุม/กิจกรรม ไดแก
1. กลุมองคกรผูบริโภค “เขาถึง เขาใจและพัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพ”
2. กลุมผูประกอบการ “อาหารปลอดภัย”
3. กลุมองคกรวิชาชีพ “จัดทําสื่อใหความรูสงเสริมสุขภาพและลดปจจัยเสี่ยงโรคไมติดตอเรื้อรัง”
4. กลุมสื่อมวลชน “การเผยแพรขอมูลขาวสารของ อย.ใหโดนใจผูบริโภคผานสื่อสังคมออนไลน”
5. กลุมภาควิชาการ “พัฒนาความรูอาหารปลอดภัย และฉลาก GDA”
6. กลุมหนวยงานภาครัฐ “รูเทาทันสื่อผลิตภัณฑอาหารและยาเกินจริง”
โดยผูแทนแตละกลุมไดนําเสนอความคืบหนาในการดําเนินงาน ดังนี้
กลุมองคกรผูบริโภค : ดําเนินการโครงการ“เขาถึง เขาใจและพัฒนาผูบ ริโภคใหมีศักยภาพ”แลว
เสร็จตามวัตถุประสงค ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนยสาธารณสุข ๕๖ ทับเจริญ พรอม
ดําเนินการสงมอบงาน และเบิกจายเรียบรอยแลว เปาหมาย ๒๓๐ คน โดยมี อ.สมชาย หนองฮี เปน
วิทยากรใหความรู ซึ่งผูเขารวมอบรมสวนใหญเปนอาสาสมัครสาธารณสุข ไดใหความรวมมือเปน
อยางดี มีความตั้งใจ สนใจ เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพรวมในการจัดงานพบวาผูเขารับการอบรม
มีความพึงพอใจในการเขารวมอบรม ไดรับความรู ความสนุกสนาน ทังนีค้ วรจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มขึ้นหากมีการจัดกิจกรรมโครงการในลักษณะนี้
กลุ มผู ประกอบการ : ในวั น ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กลุม ผูป ระกอบการจะลงพืน้ ทีอ่ บรม
ผูป ระกอบการ เกษตรกรและประชาชนในพืน้ ที่ จํานวนประมาณ ๓๐ คน โดยการใหดูวิดีโอที่ได
ผลิ ต เรื ่อง ความปลอดภั ย ด านอาหารและการลดปจจัย เสีย่ งตอโรคไมติดตอเรื้อรัง มีการตรวจ
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ประเมินเบือ้ งตนเพือ่ ทดสอบความรูความเขาใจ โดยใหทําแบบทดสอบความรู และใหความรูทั้งตน
น้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ณ สมเกียรติผักอรอย จ.สระบุรี
กลุม องคกรวิชาชีพ : จัดทําสือ่ infographic ใหความรูสงเสริมสุขภาพและลดปจจัยเสี่ยงโรคไม
ติดต อเรื ้อรั ง มี บ ทความด า นอาหาร ขณะนี้ร อบทความดานยาจากสมาคมเภสัช ฯ เพื่อนําไป
ดําเนินการตอ
กลุมสื่อมวลชน : ดําเนินการไปแลวกวา ๕๐% นําบางสวนมาให อย.ตรวจ คาดวาแลวเสร็จ
ภายในสิ้นเดือนนี้ เผยแพรในงานมหกรรมภาคประชาชนที่จะจัดขึ้น
กลุม ภาควิชาการ : วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ลงพื้นเทศบาลปากเกร็ด มีนักศึกษาชวยเก็บ
ขอมูล ๑๐๐ คน เก็บขอมูลที่ตลาดปากเกร็ด ทารถ ทาเรือ โดยดําเนินการเก็บขอมูล ๒ เรื่อง
คือ GDA และความสะอาดของรานอาหาร เวลาซื้อรานคาตองสะอาด และกําลังรวบรวมขอมูล
จัดทําสรุปใหกับทางอาจารยเกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์ เพื่อผลิตสื่อเรือ่ ง GDA ทั้งนี้เรื่องความ
สะอาดของรานอาหารในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จะดําเนินการรวมกับกรมอนามัยและสถาบัน
การจัดการปญญาภิวัฒน ทําสื่อไวที่เทศบาลปากเกร็ด ใหเจาหนาทีเ่ อาสื่อไปใช แลววัดผลอีก
ครั้ง
กลุมหนวยงานภาครัฐ ผลิตสื่อ Animation ความยาว ประมาณ ๑ นาที เรื่อง “รูเทาทันสื่อ
ผลิตภัณฑอาหารและยาเกินจริง” ประเด็นสื่อโฆษณาเกินจริง กับผูที่ใชผลิตภัณฑเสริมอาหารโดย
ทีม่ ีโรคประจําตัว ไดจัดทําสตอรี่บอรดแลวเสร็จ สงให อย.ขออนุมัติ เพือ่ ดําเนินการผลิตใสเสียง
ตอไป คาดวาแลวเสร็จสิ้นเดือนนี้
4.4

ประชุ ม คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาประเทศไทยใหเ ป น ศูน ย กลางยาและผลิต ภัณ ฑ สุขภาพ
(Product Hub) ครั้งที่ 2/2562 ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุม
6 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยคุณฐิติ
โดยคุณฐิติ ไดรายงานใหที่ประชุมไดทราบวา
สืบเนื่องจากทางคณะกรรมการชุดใหญ โดยคณะกรรมการอํานวยการไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
จํานวน 4 คณะ ซึ่งคุณเกศจัดอยูในคณะ (Product Hub) ที่อยูภายใต 1 ใน 4 ของคณะจัดตั้ง
โดยการประชุมครั้งนี้จะเนนในเรื่องของการประชุม Product Hub ซึ่งจะแบงออกเปน 2 สวน
1. เครื่องมือแพทย 2. ผลิตภัณฑสุขภาพและยา
- ซึ ่ง ใ น ส ว น ข อ ง เ ค รื ่อ ง สํ า อ า ง มี ก า ร ผ ลิ ต เ ค รื ่อ ง สํ า อ า ง ป ร ะ ช า รั ฐ ผ ลิ ต โ ด ย
ก ร ม วิ ท ย า ศ า ส ต ร ก า ร แ พ ท ย เ ป น ก า ร ย ก ร ะ ดั บ เ ค รื ่อ ง สํ า อ า ง โ ด ย ก า ร ใ ห
กรมวิทยาศาสตรการแพทยทั้ง 15 ศูนยทั่วประเทศโปรโมทสินคา OTOP วิสาหกิจชุมชนใน
ทองที่ประเทศไทย โดยการโปรโมทจะมีการเจรจาทํา Business Matching กับหางสรรพสินคา
เชน Icon Siam
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- Project ทําบูรณาการทางดานการพัฒนาคุณภาพกับกรมการแพทยแผนไทยในหนวยงานที่
เกี่ยวของ และผูเขารวมสวนใหญมีทางสภาอุตสาหกรรมไดเชิญคุณเชิญพรเขารวม กระทรวง
ดิจิตอล กระทรวงการทองเที่ยว และกรมวิทยาศาสตรการแพทย
- โดยการประชุ ม ครั ้ง นี ้ต อ งการที ่จ ะจั ด ตั ้ง ศู น ย ท ดสอบเครื ่อ งมื อ ทางการแพทย ที ่มี
มาตรฐานสากลในประเทศ
4.5

ประชุ มเชิ งปฏิบัติ เ พือ่ ปฏิ รู ปกลไกการดําเนิน งาน ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหเ ปน
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ ระหวางวันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รี
สอรท เขาใหญ นครราชสีมา โดยคุณฐิติ
โดยคุณฐิติ ไดรายงานใหทีป่ ระชุมไดทราบวา ไดมีการทํา Workshop กับสาธารณสุขจังหวัดทัว่
ประเทศ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน หมอทางโรงพยาบาลกรุงเทพ ฯลฯ เปนการรวบรวมการ
ระดมสมองในเรื่องขับเคลื่อน Medical Hub ของไทย โดยเสนอนโนบายตอรัฐบาลใหการ
ขับเคลื่อน Medical Hub ของไทย
- Medical Hub เปนการบริการทางการแพทย Service เปนดานการบํารุงรักษาของ
โรงพยาบาลตางๆ wellness เปนดานสปา นวดแพทยแผนไทย และProduct Hub การยก
มาตรฐานเครื่องสําอางสมุนไพร
- ไดมีกฎหมายของมาตรฐานเครื่องสําอางสมุนไพรในเบื้องตนแลว
- ทาง Medical Hub จะมีการประชุมตอเนือ่ งหลังจากการประชุมตอคณะรัฐ มนตรี
คุณฐิติไดเสนอวา อยากใหมีการติดตามการประชุม Medical Hub ในครั้งตอไป

4.6

สรุปประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสําอาง ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 5 มิถุนายน 2562
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ หองประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม โดยทีมวิชาการ
โดยคุณชนะชัย ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา
ทางวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย เสนอปรับระดับความเขมขนสูงสุดของฟลูออไรด
ในยาสีฟนที่ผลิตนําเขา หรือจําหนายในประเทศไทย จาก 1,100 สวนในลานสวน (1,100
ppm,0.11%) เปน 1,500 สวนในลานสวน (1,500 ppm,0.15%) เพือ่ เปนประโยชนในการ
ปองกันฟนผุของประชากรไทย และสนับสนุนใหประชากรดูแลสุขภาพตนเองดวยผลิตภัณฑที่มี
ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง ในการป อ งกั น ฟ น ผุ เนื ่อ งจากมี ง านวิ จั ย ที ่ทํ า การทบทวนอย า งเป น ระบบ
(systematic reviews) และการวิเคราะหแบบอภิมาน (meta-analysis) ยืน ยันวา ความ
เขมขนของฟลูออไรดที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มประสิทธิผลในการปองกันฟนผุ
- จากการรายงานการประชุม ACSB ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ เมืองเวียง
จันทร ทีป่ ระชุมยอมรับปริมาณการใชฟลูออไรดระดับ 1,500 ppm ในยาสีฟนสําหรับเด็ก
โดยใหย้ําคําแนะนําวาใชปริมาณนอยขนาดเม็ดเล็กถั่วภายใตการดูแลของผูใหญ
เรื่องสืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่
หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มี
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ผลบังคับใชเมือ่ วันที่ ๑๘ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับเพิ่มเติมลาสุดซึง่ อยูร ะหวางเสนอให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาลงนามคือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ
วัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒
- โดยมีมติในที ่ประชุ มใหสาร Ketoconazole เปน สารหามใชในการผลิตเครื่องสําอาง
เนื่องจากจัดเปนยา
- ประชุมมีมติใหสาร Lyral (HICC), Atranol and Chloroatranol เปนสารหามใชในการ
ผลิตเครื่องสําอาง ตามขอกําหนดของ EU Regulation ที่ 2017/1410 เนือ่ งจากเปนสารที่
อาจกอใหเกิดการแพแกผูบริโภค
4.7

สรุปการประชุมรับฟงความคิดเห็นการแสดงตราสัญลักษณ อย. และ QR Code ที่ฉลาก
ผลิตภัณฑ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชัน่ กรุงเทพ โดย
ทีมวิชาการ
ทางนโยบายของ อ.ย. ในทุกกลุมผลิตภัณฑ
1. ตราสัญลักษณของ อ.ย. ใสในทุกกลุมผลิตภัณฑใหมีสัญลักษณที่เหมือนกันทุกผลิตภัณฑ
2. มีสัญลักษณของ QR CODE เนื่องจากมีผลสํารวจจากกลุมตัวอยางพบวาสวนใหญจะ
ตองการทราบถึงขอมูลเลขการจดแจงใน อ.ย. และขอมูลสวนอื่นๆ ของทางผลิตภัณฑ

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 กําหนดการประชุมครัง้ ต่ อไป - วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม
1014 ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมฯ อาคารปฏิ บตั ิ การเทคโนโลยีเชิ งสร้างสรรค์ มหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

