
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 10/2560 

วนัพฤหสับดีท่ี 8 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2561  เวลา 13.00-15.00 น. 

ณ ห้อง Boardroom1 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ  

 

1.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา  ประธานทีป่ระชุม 

รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชมุ  

2.  ดร.ปรชีากร           สุวรรณเพญ็             

3.  คณุพงศป์ระพนัธ ์ สุสณัฐติพงษ์ 

4.  คณุชนะชยั  วรรณประเสรฐิ 

5.  คณุฐติ ิ ตณัฑสทุธิ ์

6.  คณุจติตพนัธ ์ หงสส์ริ ิ

7.  คณุนิพนธ ์  เผ่าน่ิมมงคล 

8.  คุณสายใจ  พรหมเดเวช 

9.  ดร.จริะพนัธ ์ มว่งเจรญิ 

10. ดร.นีรนารถ  จณิะไชย 

11. ดร.ธนกร              เวยีงศรพีนาวลัย ์

12. ดร.สษุริา     สุดกรยทุธิ ์

13. คณุวมิลศริ ิ ปัญจธนศกัดิ ์

14. คุณอรรณพ  อารญัญกิ 

15. คณุนาคาญ์  ทวชิาวฒัน์ 

16. คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ 

17. คณุมณรีตัน์  สขุจติร 

18. คุณรสสุคนธ ์ แซ่เลา้   แทนคุณแคทรยีา ศรเกตุ 

19. คุณมกุดา  โจวตระกูล 

10. คณุมาล ี หาญสโุพธพินัธ ์

11. คุณสุพจน์  รุง่เจรญิ 

12. คุณรกัษณาล ี กงัวานวฒันศริ ิ

 

1.  คณุจติต ิ อา้งสนัตกุิล 

กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการประชมุ (ติดภารกิจอื่น) 

2.  คณุภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 

3.  คุณเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ

4.  คุณกาญจนา  อนุรกัษ์กมลกุล 

5.  คณุอภนินัท ์ โรจนวภิาต 
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1.  คุณเทพนิมติร     ทองจนัทร ์ บจก.ศารายา เอม็เอฟจ(ีไทยแลนด)์ 

สมาชิกและผูเ้ข้าร่วมประชมุ 

2.  คุณชนิดา  อยูเ่ชือ้  บจก.คาโอคอน ซเูมอร ์โปรดกัส ์(เซา้ทอ์สีต ์เอเชยี) 

3.  คุณนงลกัษณ์ สถติกาญจน์ บจก.พรอคเตอร ์แอนด ์แกมเบิล้ เทรดดิง้ (ประเทศไทย) 

4.  คุณภวูดล  อา้งสนัตกุิล บจก.แมรีค่อมเมอรเ์ชยีลซพัพลายส ์

5.  คณุวภิาพร   จานุกจิ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

6.  คุณจดิาภา  ธรรมาปรชีากร สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย 

 

เปิดประชมุเวลา 13.30 น. 

คณุเกศมณ ี เลศิกจิจา  นายกสมาคมฯ ทาํหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมกลา่วเปิดการประชุม โดยมี

ระเบยีบวาระการประชุมดงัน้ี 

 

 คุณเกศมณี เลศิกิจจา ประธานในที่ประชุมได้แจง้ให้ทราบว่า ทางสมาคมฯได้มกีารทํา

หนงัสอืรอ้งเรยีน สนช. เกี่ยวกบัเรื่องของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ซึง่ทาง คณะ

ของพลเอกสงิห์ศกึ สงิห์ไพร ได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา ในเรื่องของวนัหมดอายุ มติที่ประชุมได้

ออกมาว่าควรใหเ้ป็นไปตามหลกัสากล ซึง่เมื่อมตใินทีป่ระชุมออกมาแลว้ จะต้องส่งเรื่องใหก้บัทาง 

ฯพณฯ รองนายกรฐัมนตร ี(ดร.วษิณุ เครอืงาม) เพือ่จะไดด้าํเนินการในขัน้ต่อไป โดยทาง สนช. ได้

นดัฟังความคบืหน้าเกีย่วกบัการแกไ้ขปัญหาในวนัองัคารที ่13 กุมภาพนัธ ์2561 น้ี  

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

 

2.1      รบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 9/2560 วนัพฤหสับดีท่ี 11 

มกราคม 2561 (เอกสารแนบ 1) 

ระเบียบวาระท่ี  2 รบัรองรายงานการประชมุ 

มตทิีป่ระชุม

 

 – รบัรองรายงานการประชุม 

3.1      สมาชิกสมคัรใหม่ 6 บริษทั 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

 

1) คุณพชันี ทองคาํ  

บจก. เอสเตล แคร ์ 

เลขที ่122/1 ถ.มนตร ีต.สบตุ๋ย อ.เมอืงลาํปาง จ.ลาํปาง 52100 

โทร : 095 236 4251  อเีมล ์: info.estellecare@gmail.com 

ธุรกจิหลกั : อื่นๆ 

(ทราบขา่วจาก : เวป็ไซตข์องทางสมาคมฯและบจก.พรมีา แคร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล) 
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2) คุณชยานุช ยิม้ศริกุิล 

บจก. โนวา เมดซินี  

เลขที ่20/1 หมูท่ี ่3 ถ.เทศบาล1 ต.บา้นฉาง อ.เมอืงปทุมธานี ปทุมธานี 

โทร : 02 977 3700 อเีมล ์: info@novamedicine.net 

ธรุกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

(ทราบขา่วจาก : เวป็ไซตส์มาคมฯ) 

  

3.) คณุอุษา ตุย้หน้ิว 

    บจก . ยามาฮทัส ึ(ประเทศไทย) 

    เลขที ่600/48 หมูท่ี ่11 ถ.สขุาภบิาล ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี20230 

    โทร : 038 320 100 ต่อ 235 อเีมล ์: usa.tuinio@henkel.com 

    ธรุกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

    (ทราบขา่วจาก : บมจ. เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จาํกดั) 

 

4.) คุณชญัญาพชัญ ์ชาญศริวิธันาวฒัน์ 

    บจก. มารแ์มก็ซ ์

    โทร : 02 019 2801 อเีมล ์: chunnyapaj.ch24@gmail.com 

    ธุรกจิหลกั : อื่นๆ  

    (ทราบขา่วจาก : เวบ็ไซตส์มาคมฯ) 

 

5.) คณุวรศิรา สนัตพินัธว์งศ ์

    บจก. ไวทส์กนิ เอน็.เอส.ซ ี 

    เลขที ่78/81 ถ.เจรญิราษฎร ์แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรงุเทพฯ 10120  

    โทร : 081 805 2838 อเีมล ์: Whiteskinasc@gmail.com 

    ธุรกจิหลกั : ผูข้าย-ผูผ้ลติบรรจภุณัฑ ์ 

    (ทราบขา่วจาก : เวบ็ไซตส์มาคมฯ) 

 

6.) คุณภทัรดา หวงัเจรญิรุ่ง 

    บจก. เดอะเกรซ แลบ็ 

    เลขที ่73 หมูท่ี ่4 ต.ท่าฬ่อ อ.เมอืงพจิติร จ.พจิติร 66000 

    โทร : 087 848 2700 อเีมล ์: serendipity_Ag@hotmail.com 

    ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง  

    (ทราบขา่วจาก : คุณมกุดา โจวตระกูล) 

 

มตทิีป่ระชุม รบัรองการเป็นสมาชกิ 3 บรษิทั คอื บจก. ยามาฮทัส ึ(ประเทศไทย) , บจก. ไวทส์กนิ 

เอน็.เอส.ซ ี , บจก. เดอะเกรซ แลบ็ และใหข้อเอกสารเพิม่เตมิ 3 บรษิทั คอื บจก. เอสเตล แคร ์, 

บจก. โนวา เมดซินี , บจก. มารแ์มก็ซ ์

mailto:usa.tuinio@henkel.com�
mailto:chunnyapaj.ch24@gmail.com�
mailto:Whiteskinasc@gmail.com�
mailto:serendipity_Ag@hotmail.com�
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3.2 แผนกาํหนดการเตรียมการประชุมสามญัประจาํปี พ.ศ. 2561 และแผนการจดั

สมัมนาเรื่อง PIF และ Safety Assessment ช่วงเดือนพฤษภาคม โดยคณุนิพนธ์และกลุ่ม

วิชาการ 

คุณศวิาพร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า แผนกําหนดการจดัการเตรยีมประชุมสามญัประจําปี 

พ.ศ. 2561 นัน้ จะมกีารเชญิวทิยากรพเิศษเขา้มาบรรยายในหวัขอ้ต่างๆ โดยวทิยากรพเิศษ ไดแ้ก่ 

1. นพ. วนัชยั สตัยาวฒุพิงศ ์(เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา)  

2. คุณสมชาย ปรชีาทวกีจิ (รกัษาการรองเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา) 

3. คุณนฤภา วงศปิ์ยะรตันกุล  

4. พลตํารวจตร ีประสทิธิ ์เฉลมิวฒุศิกัดิ ์(เลขาธกิารคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค) 

สาํหรบัหวัขอ้ในการบรรยายนัน้ทางทมีวชิาการจะมาแจง้ใหท้ราบภายหลงั และในส่วนวนัและเวลา

ที่จะจดัการประชุมนัน้ ในเบื้องต้นได้กําหนดให้เป็นช่วงวนัที่ 24-25 เมษายน 2561 หากมี

กาํหนดการทีช่ดัเจนจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

  

4.1      อพัเดตการประชมุ ACSB เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2561 ท่ีผา่นมา โดยดร.ปรีชากร 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองสืบเน่ือง 

ดร.ปรชีากร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าจากการหารอืเพื่อเตรยีมพร้อมการประชุม 

ACSB ที่จะถงึในต้นเดอืนพฤษภาคมน้ี ยงัคงมปีระเดน็เกี่ยวกบัเรื่องการเคลม Antimicrobial ใน

ผลติภณัฑเ์ครื่องสําอางทีม่สีาร Triclosan เป็นส่วนผสม ซึง่ตอนน้ีอยู่ในขัน้ตอนของการตดิตามผล

อยู ่ 

  

5.1  สรปุประชุมวิชาการ (TCMA + TSDA + TCIA) เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 25 มกราคม 2561 

เวลา 14.00 น. ณ บจก.ลอรีอลั(ประเทศไทย) โดยฝ่ายวิชาการ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองเพ่ือทราบ 

 คุณศิวาพร ได้รายงานที่ให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้ประชุมกันทัง้ 3 สมาคมฯ ซึ่ง

ประเดน็ทีห่ารอืกนัมดีว้ย 2 ประเดน็ใหญ่ๆ คอื  

1. เรือ่งปัญหาการนําเขา้ ทีไ่ดร้บัหนงัสอืเวยีนจากทางสาํนกัดา่น ทีร่ะบุว่าทางสํานักด่านต้องการให้

แปลฉลากภาษาไทย ซึง่ขอ้สรปุจากทัง้ 3 สมาคมฯ ทีเ่หน็ตรงกนัว่ายอมรบัได ้คอื ฉลากภาษาไทย

หน้าดา่น ซึง่หลงัจากทีไ่ดข้อ้สรปุแลว้ไดข้อเขา้พบผอ.กองด่าน เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึปัญหาทีแ่ทจ้รงิ ทาง

ผอ.กองด่าน ยนิดทีี่จะรบัฟังข้อปัญหาของผู้ประกอบการและจะนําประชุมเพื่อหาข้อแก้ไขต่อไป 

ทางคณุเกศมณ ีไดใ้หค้วามเหน็วา่สนิคา้ทีนํ่าเขา้ควรมกีารแปลฉลากภาษาไทย  

2. ปัญหาเรื่องการจดแจง้ในระบบปัจจุบนั ซึง่พบปัญหาเป็นจาํนวนมากและอาจส่งผลกระทบไปถงึ

การขอต่ออายุใบจดแจง้ ซึ่งรายละเอยีดปัญหาการจดแจง้ของผู้ประกอบการเครื่องสําอางรวมถึง

ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหา สามารถสรุปประเดน็ปัญหาและเป็นขอ้เสนอแนะใหก้บัทางอย. ได้

เป็น 3 ประเดน็หลกัๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) กระบวนการยื่นคําขอจดแจง้เครื่องสําอาง มคีวามล่าชา้มากขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัในอดตี

ทีส่ามารถอนุมตัไิดใ้นทนัท ี(Auto-Approval) ทัง้ทีผู่ป้ระกอบการไดม้กีารชําระเงนิค่าใบจดแจง้และ
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ทางสํานักงานอาหารและยาก็มรีะบบในการพิจารณาชื่อผลิตภณัฑ์ การไม่มสีารต้องห้าม และ

ปรมิาณสารที่มกีารควบคุมในเรื่องความปลอดภยัแบบอัตโนมตัิที่สอดคล้องกับหลักกฎหมาย

ปัจจบุนัอยูแ่ลว้ ซึง่ทางผูป้ระกอบการใครข่อใหก้ลบัมาใชก้ระบวนการเดมิในการให ้Auto-Approval 

กบัสนิคา้เครือ่งสาํอางเพราะเป็นสนิคา้ทีม่คีวามเสีย่งตํ่า ทัง้น้ีเพื่อลดการใชดุ้ลยพนิิจแตกต่างกนัไป

ในเจา้หน้าทีแ่ต่ละบุคคล 

2) ค่าธรรมเนียมใบจดแจ้งเครื่องสําอางมีราคาสูง นอกจากน้ียังมีกระบวนการชําระ

ค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งไม่เอื้ออํานวยต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ

เครื่องสําอาง ทางผู้ประกอบการจงึขอเสนอให้ปรบัลดค่าธรรมเนียมใบรบัจดแจ้งเหลอื 400 บาท 

และเมื่อรวมมลูค่าทัง้หมดต่อ 1 ใบจดแจง้ ผูป้ระกอบการจะเสยีทีร่าคาสุทธทิี ่500 บาท (จ่ายเพยีง

ครัง้เดยีวหลงัไดร้บัอนุญาตใหพ้มิพใ์บรบัจดแจง้ไดแ้ลว้) 

3) ปัญหาทีเ่กดิจากการปรบัเปลี่ยนระบบ Hello มาเป็น Privus โดยไม่ได้มกีารเชื่อมต่อกนั

เลย ทําให้เกดิการเปลีย่นแปลงวธิกีาร รวมถงึกระบวนการในการจดแจง้ของสนิค้าหลายประเภท 

โดยไม่ได้ส่งผลต่อเรื่องความปลอดภยัของผู้บรโิภค อาทเิช่นการจดแจ้งของผลติภณัฑต่์างสต่ีาง

กลิน่ ผลติภณัฑท์ี่ผลติเพื่อการแบ่งบรรจุ ผลติภณัฑ์ชุดเซ็ทที่ไม่สามารถแยกจําหน่ายได้ ซึ่งทาง

ผูป้ระกอบการขอเสนอใหก้ลบัไปใชห้ลกัเกณฑเ์ดมิทีเ่คยใชใ้นระบบ Hello เพื่อลดภาระการจดแจง้

ใหมท่ีไ่มจ่าํเป็นและการทาํฉลากใหมข่องผูป้ระกอบการ 

 

ซึ่งได้มกีารประสานและทําหนังสือส่งออกไปยงัทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใน

ประเดน็ดงักล่าวเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

  

5.2 สรปุการประชุม Incoterms 2020 Focus Group เม่ือวนัองัคารท่ี 16 มกราคม 2561 

เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3305 ชัน้ 3 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้า

แห่งประเทศไทยท่ีผา่นมา โดยคณุจิตตพนัธ ์ 

 คณุจติตพนัธ ์ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า Incoterms เป็นกฎเกณฑก์ารตคีวามเงื่อนไข

ทางการคา้ระหว่างประเทศ ซึง่กําหนดขึน้โดยหอการคา้นานาชาต ิ(ICC) และไดร้บัการเชื่อถอืจน

กลายเป็นกฎระเบยีบสําหรบัการค้าระหว่างประเทศ การอ้างองิ Incoterms ในสญัญาซื้อขาย จะ

กําหนดภาระหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งของคู่สญัญา ช่วยลดความเข้าใจผดิและการโต้แย้งเมื่อมกีารร่าง

สญัญาซื้อขายไม่ชดัเจนหรือครอบคลุมเพียงพอ ที่ผ่านมา ICC ได้มกีารแก้ไขและเพิ ่มเติม 

Incoterms อยู่หลายครัง้ ซึ่งการประชุมในครัง้น้ีได้กล่าวว่าการที่ผูข้ายส่งของถงึท่าเรอืควรระบุให้

ชดัเจนวา่เป็นภาระความรบัผดิชอบของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายซึง่ในทีป่ระชุมเสนอว่าค่าใชจ้่ายควรเป็นของ

ผูร้อ้งขอใหท้ํากจิกรรมนัน้โดยมหีลกัการว่าค่าใช้จ่ายต้นทางเป็นของผูข้ายปลายทางเป็นของผูซ้ือ้

ส่วนทีเ่หลอืตามกฎ incoterms 2 อย่างไรกต็ามผูแ้ทนหอการคา้นานาชาตแิห่งประเทศไทยไดแ้จง้

ให้ที่ประชุมทราบล่วงหน้าหลกัการของ Incoterms คอืเป็นหลกัปฏบิตัิเง ื่อนไขการค้าระหว่าง

ประเทศอยา่งกวา้งๆจะไม่ระบุชดัเจนมากนักทีป่ระชุมจะรวบรวมความคดิเหน็ทัง้หมดเพื่อนําส่งแก่

หอการคา้นานาชาต ิเพื่อนําไปรา่งเป็นกฎระเบยีบต่อไป 
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5.3 สรปุการรบัสมคัรอบรมเชิงปฏิบติัการ เรื่อง เรื่อง การผลิตตามหลกัเกณฑวิ์ธีการท่ี

ดีในการผลิตผลิตภณัฑเ์ครื่องสาํอาง (Good Manufacturing Practice Guideline) ตาม 

ASEAN Cosmetic DirectiveTechnical Documents) ระหว่างวนัท่ี 19-21 กมุภาพนัธ ์2561 

ณ โรงแรมนารายณ์ โดยคณุมกุดา 

 คุณมุกดา ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การจดัสมัมนา เรื่อง การผลติตามหลกัเกณฑ์

วธิกีารทีด่ใีนการผลติผลติภณัฑเ์ครื่องสําอาง (Good Manufacturing Practice Guideline – GMP) 

ตาม ASEAN Cosmetic Directive Technical Documents ระยะเวลาในการอบรม 3 วนั ตัง้แต่

วนัที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม และ คณะเภสัศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหดิล ทางสมาคมฯไดท้ําการเปิดรบัผูท้ีส่นใจ ซึ่งมผีูส้นใจเป็นจาํนวนมาก จงึต้องมี

การคดัเลอืกผูเ้ขา้ร่วมประชุมซึง่ไดม้กีารคดัเลอืกเสรจ็สิน้แลว้เป็น จาํนวน 120 ท่าน (ภาคทฤษฎ)ี 

และ 60 ท่าน (ภาคปฏบิตั)ิ 

 

5.4 สรุปการประชุมปรึกษาหารือและศึกษาดูงานการจดัเกบ็ข้อมูลทางด้านสถิติ และ

การเช่ือมโยงข้อมูลชาวต่างชาติรองรบันโยบาย Medical Hub ณ กระทรวงการต่างประเทศ 

เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 18 มกราคม 2561 โดยคณุฐิติ 

 คุณฐติ ิได้รายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า การประชุมว่าการประชุมปรกึษาหารอืและศกึษาดู

งานการจดัเก็บข้อมูลทางด้านสถติิ และการเชื่อมโยงข้อมูลชาวต่างชาติรองรบันโยบาย Medical 

Hub นัน้ เป็นการนําขอ้มลูของกระทรวงสาธารณสุขมาเชื่อมโดยมแีนวคดิทีจ่ะทําใหป้ระเทศไทยให้

เป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาต ิพ.ศ. 2560-2569 ซึง่ประกอบไปดว้ย 7 ยุทธศาสตร ์18 กลยทุธ ์

ไดแ้ก่  

ยทุธศาสตรท์ี ่1 เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการจดับรกิารสขุภาพ 

  กลยทุธ ์1. พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สิง่อํานวยความสะดวกและระบบบรหิาร

จดัการ 

  กลยทุธ ์2. บรหิารและขบัเคลื่อนนโยบาย Medical Hub โดยไม่เกดิผลกระทบต่อ

ระบบสขุภาพไทย 

 ยทุธศาสตรท่ี์ 2 พฒันาบริการรกัษาพยาบาล 

  กลยทุธ ์1. สง่เสรมิพฒันาบรกิารรกัษาพยาบาลสูร่ะดบัสากล (Western Medicine) 

 ยทุธศาสตรท่ี์ 3 พฒันาบริการเพ่ือส่งเสริมสขุภาพ 

  กลยทุธ ์1. ส่งเสรมิพฒันาคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการ/บุคลากรสู่

ระดบัสากล 

  กลยทุธ ์2. พฒันาแหล่งน้ําพุรอ้นใหเ้ป็นเมอืงสปาและเสน้ทางท่องเที่ยวสายน้ําพุ

รอ้นของไทย 

  กลยทุธ ์3. พฒันาศกัยภาพวสิาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการรายย่อยรองรบัการ

ท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ 

 ยทุธศาสตรท่ี์ 4 พฒันาบริการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 
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  กลยทุธ ์1. ส่งเสรมิพฒันาสถานบรกิารสุขภาพทีใ่หบ้รกิารทางดา้นการแพทยแ์ผน

ไทยและการแพทยท์างเลอืกสูร่ะดบัสากล 

 ยทุธศาสตรท่ี์ 5 พฒันาบริการวิชาการและงานวิจยัทางการแพทย ์(Academic Hub) 

  กลยทุธ ์1. เพิม่ขดีความสามารถและพฒันาศกัยภาพของสถาบนัทางการแพทย ์

  กลยทุธ ์2. พฒันาศกัยภาพ/เพิม่การผลติบุคลากรทางการแพทย ์

  กลยทุธ ์3. ยกระดบัสู่การเป็นศูนยก์ลางการประชุมวชิาการทางการแพทยร์ะดบั

นานาชาต ิ(MICE) 

 ยทุธศาสตรท่ี์ 6 พฒันายาและผลิตภณัฑส์ขุภาพ  

  กลยทุธ ์1. สง่เสรมิพฒันายาสมนุไพรไทยสูร่ะดบัสากล 

  กลยทุธ ์2. สง่เสรมิพฒันายาแผนปัจจบุนัสูร่ะดบัสากล 

  กลยทุธ ์3. ส่งเสรมิพฒันาอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครือ่งมอืแพทย ์

  กลยทุธ ์4. สง่เสรมิพฒันาอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

 ยทุธศาสตรท่ี์ 7 ส่งเสริมการตลาดและประชาสมัพนัธ ์

  กลยทุธ ์1. ทาํการตลาดในลกัษณะ Thailand Branding 

  กลยทุธ ์2. ทาํการตลาดในประเทศ 

  กลยทุธ ์3. ทาํการตลาดในต่างประเทศ 

  กลยทุธ ์4. ทาํการตลาดผา่น Agent/Broker 

 

ซึ่งการจดัทํานโยบาย Medical Hub นัน้มุง่เน้นการยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของบรกิาร

สขุภาพในประเทศพฒันาเพือ่ใหป้ระชาชนชาวไทยทุกคนไดเ้ขา้ถงึบรกิารไดอ้ยา่งทัว่ถงึ ตามสทิธทิี่

มอียู ่ตลอดจนมกีารนําศกัยภาพของทุกภาคมาจดับรกิารสาธารณสขุใหแ้ก่ชาวไทย ซึง่ประเทศไทย

มจีดุแขง็ทัง้ทางดา้นมาตรฐานบรกิารระดบันานาชาต ิบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ เทคโนโลยขีัน้สงู 

ราคาเหมาะสม และมทีรพัยากรธรรมชาตทิีส่วยงาม ทําใหช้าวต่างชาตใิหค้วามนิยมเดนิทางเขา้มา

รบับรกิารสขุภาพในประเทศไทยเพิม่จาํนวนสงูมากขึน้ สามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่อุตสาหกรรมหลกั

และทีเ่กีย่วเน่ือง รวมทัง้ประเทศไทยไดร้บัการยอมรบัในเวทโีลกว่าเป็นผูนํ้าในดา้น Medical Hub 

 

6.1 Big Brother project การฝึกอบรมสมาชิก SME/OTOP เร่ือง GMP โดยคณุนิพนธ ์

คณุฐิติ และคณุสายใจ 

ระเบียบวาระท่ี  6 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

คณุสายใจ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า จากการทีท่างสมาคมฯไดเ้ขา้พบท่านพสุ โลหารชุน

ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม เราไดร้บัคาํแนะนําทีเ่ป็นประโยชน์ในการช่วยสง่เสรมิขดีความสามารถ

ของสมาชกิขนาดเลก็และกลาง โดยใชโ้มเดล Big Brother ทีท่างภาครฐัไดด้าํเนินการช่วยพฒันา 

SME (ทีม่คีวามตัง้ใจ มทีศันคตทิีถ่กูตอ้ง ตอ้งการเจรญิเตบิโตกา้วหน้าอยา่งยัง่ยนืทีแ่ทจ้รงิ) 

ในขณะน้ี โดยเชญิภาคเอกชนทีม่คีวามแขง็แกรง่ในดา้นต่างๆมาช่วยเป็นพีเ่ลีย้ง ในสว่นของ

แผนการดาํเนินการจะแบ่งออกเป็น 2 ตวัเลอืกดว้ยกนั ไดแ้ก่  

1.) GMP from BB to 10 potential members ซึง่ระยะเวลาในการฝึกอบรมจะมทีัง้หมด 8 วนั 

วนัละประมาณ 3 module โดยจะจดัเดอืนละ 2 วนั (รวมระยะเวลา 4 เดอืน) หลกัเกณฑใ์น
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การคดัเลอืกนัน้ จะเลอืกจากบรษิทัทีม่คีวามตัง้ใจ มแีผนการพฒันา GMP ของบรษิทัจรงิ 

ในสว่นของสถานทีแ่ละคา่ฝึกอบรมนัน้ อาจจะจดัทีส่ภาอุตสาหกรรมฯ คา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้

นัน้ไดแ้ก่ หอ้งประชุมสภา 4000บาท / 2 วนั (2 เบรก 1 มือ้เทีย่ง / 1 วนั) 

2.)  Session 1 : GMP from BB to 100 members 

 Session 2 : GMP from Regulator POV&Eperts 

ซึง่ระยะเวลาในการฝึกอบรมจะมทีัง้หมด 2 วนั โดย Session 1 จดัสอนทุก Module ใน 1 

วนั จดัเป็น 1 กลุ่มๆละ 50 บรษิทั (ใชเ้วลา 2 วนัสาํหรบั 2 กลุม่ จาก 1-2 BB) สว่น 

Session 2 นัน้ จะจดัอบรมเพยีง 1 วนัโดยรวมทุกบรษิทั หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกนัน้ 

คดัเลอืกจากผูท้ีม่คีวามตัง้ใจ มแีผนการพฒันา GMP ของบรษิทั ฯ คา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้นัน้

ไดแ้ก่ หอ้งประชุมสภา 4000 บาท / 2 วนั (2 เบรก 1 มือ้เทีย่ง) 

 

6.2 การประชมุครัง้ต่อไป : วนัพฤหสับดีท่ี 8 มีนาคม 2561 ณ ห้อง สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูย์

การประชมุแห่งชาติสิริกิตต์ิ 

 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

นางสาวจดิาภา ธรรมาปรชีากร   

เจา้หน้าทีส่มาคมฯ ผูบ้นัทกึการประชุม  

 

 


