โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสาอางสมุนไพรไทย
เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน (AEC) และสากล
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
หน่ วยงานหลัก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทีอ่ ยู่ 447 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กทม.10400
โทรศัพท์ 0-2644-8677-91 ต่อ 5730 โทรสาร 0-2644-8794
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1) ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการในอุตสาหกรรมผลิตเครือ่ งสาอางสมุนไพรและอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพรมี
ขีดความสามารถทางการแข่งขันสูงขึน้ ทัง้ ด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพของวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์
เครือ่ งสาอาง เป็ นการสร้างรายได้ให้กบั ผูป้ ระกอบการและประเทศชาติ และเป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
2) ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการในอุตสาหกรรมผลิตเครือ่ งสาอาง มีความรูใ้ นการทาข้อมูลผลิตภัณฑ์ (PIF)
การประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอาง (Safety assessment) และการผลิตตาม
หลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิตผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอาง (GMP Guideline) ตาม ASEAN Cosmetic
Directive Technical Documents
3) จานวนผูป้ ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเครือ่ งสาอางทีม่ ศี กั ยภาพเทียบเท่าในระดับ
นานาชาติเพิม่ มากขึน้ สร้างโอกาสให้กบั ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตเครือ่ งสาอางของไทยใน
การส่งออกมากขึน้ ส่งผลให้เงินตราไหลเข้าสู่ประเทศเพิม่ มากขึน้
ขอบเขตการดาเนิ นการ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม
1) ผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้าร่วมการอบรมจะเป็ นสมาชิกสมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอางไทยหรือไม่กไ็ ด้ แต่ตอ้ งมี
ทีมงานทีม่ พี น้ื ฐานทางวิทยาศาสตร์
2) ผูป้ ระกอบการสามารถส่งผูเ้ ข้าร่วมอบรมได้รายละ 1-2 คน โดยผูเ้ ข้าร่วมอบรมภาคปฎิบตั กิ ารต้องเป็ น
ผูท้ าหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วข้องกับเนื้อหาในแต่ละกิจกรรมทีเ่ ข้าร่วมการอบรม
ในกรณีทม่ี ปี ระเด็นปั ญหาเรื่องการคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมอบรม กรมการค้าต่างประเทศ มีอานาจในการพิจารณา
วินิจฉัยชีข้ าด

กิ จกรรมที่ 2 การศึกษาและอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ เรื่อง ความปลอดภัยของผลิ ตภัณฑ์เครื่องสาอาง
(Safety Assessment)
• ศึกษาการประเมินการระคายเคืองของผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอางต่อผิวหนัง (Skin irritation test)
โดยยึดแนวปฏิบตั ติ ามมาตรฐานของ OECD
- Draize skin test (OECD 404, EC B.4)
- 3D skin models (OECD 439) เช่น EpiSkin และ SkinEthic Reconstructed Human Epidermis (RHE)
• ศึกษาการประเมินการระคายเคืองของผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอางต่อดวงตา (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 เป็ นต้น
• ศึกษาการประเมินการแพ้ทางผิวหนังของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง (Skin sensitization)
- Murine Local Lymph Node Assay (LLNA)
- Direct Peptide Reactivity Assay (DPRA)
- Keratino Sens
- Human Cell Line Activation Test (h-CLAT)
• ศึกษาการประเมินการแพ้เมื่อสัมผัสกับแสงของผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอาง (Phototoxicity)
- 3T3 Neutral Red Uptake (NRU) Phototoxicity assay(OECD 432)
• ศึกษาการประเมินการดูดซึมเข้าสู่ผวิ หนังของผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอาง (Dermal absorption)
- Franz diffusion cell with human/pig split-thickness skin (OECD 428, EC B.45)
• ศึกษาการประเมินการดูดซึมของสารเข้าสู่รา่ งกาย (Systemic exposure dose, SED) และการคานวณ
ความปลอดภัย (Margin of safety, MOS) ตาม SCCS guideline
• ศึกษาการประเมินการก่อกลายพันธุแ์ ละความเป็ นพิษต่อยีน (Mutagenicity/Genotoxicity)
- Bacterial Reverse Mutation test (OECD 471)
- In vitro Micronucleus test (OECD 487) สาหรับการศึกษา structural (clastogenicity) และ numerical
(aneugenicity) chromosome aberrations
• ศึกษาการประเมินความปลอดภัยของ Nanoparticles
• การจัดทาเอกสารความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอาง (Safety assessment)
• การอบรมเชิงปฏิ บตั ิ การ เรื่อง ความปลอดภัยของผลิ ตภัณฑ์เครื่องสาอาง (Safety assessment)
ทัง้ ภาคบรรยายและภาคปฏิ บตั ิ การ เป็ นระยะเวลา 4 วัน จานวนผูเ้ ข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่า
120 คน (ภาคบรรยาย) และไม่น้อยกว่า 60 คน (ภาคปฏิ บตั ิ )

