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เวชส าอางคืออะไร
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03 Fjhag jhsup kloijn
Tagah kduhgnb ufjfnj nfnhdkmkl pwowkhdfcv jmcfdgdh

mmjdkigv frtyh gyhhhnjg

ผลติภณัฑท์ีอ่ยูร่ะหวา่งความเป็นเครือ่งส าอางและยาทีท่ าใหเ้กดิความสวยงามและ
สขุภาพผวิทีด่ขี ึน้  โดยการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของผวิหนงัแต่ไมใ่ช่สารทีท่ าหน้าที่
เป็นยา

ผลติภณัฑเ์วชส าอาง ยงัไมไ่ดร้บัการบญัญตัศิพัทจ์าก ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสขุของประเทศไทย 

Pharmaceuticals

Cosmetics

Cosmeceuticals
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Edible cosmetics
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Edible cosmetics
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ความน่าสนใจท่ีจะเข้าสู่ธรุกิจ  
วิเคราะหใ์นภาพของตลาดในประเทศไทยและตลาดโลก

“เวชส ำอำง” เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมีศักยภำพในกำรเติบโตสูง 
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ภาพรวมอตุสาหกรรมเครื่องส าอางประเทศไทย
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ภาพรวมอตุสาหกรรมเครื่องส าอาง : ตลาดส่งออกของไทย

ญ่ีปุ่ น :
ส่วนแบ่งการตลาดและประเทศคู่แข่งสินค้า
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10 อนัดบัประเทศท่ีไทยส่งออกสินค้าวตัถดิุบเพ่ือใช้ท าเครือ่งส าอาง พ.ศ. 2558-60

10
[1]http://www.ops3.moc.go.th/menucomth/export_topn_re/report.asp

(ล้านบาท)

http://www.ops3.moc.go.th/menucomth/export_topn_re/report.asp


-ส่วนแบง่ในตลาดเครือ่งส าอาง
-อตัราการเติบโตและปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
-การแบง่ส่วนการตลาด

11

เวชส าอาง

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=261086&picture=creamskin-care-cosmetics-lid

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=261086&picture=creamskin-care-cosmetics-lid
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The global cosmeceuticals market was valued at USD 46.93 billion in 2017, and 
is expected to reach a value of USD 80.36 billion by 2023 at a CAGR of 9.38%, 
over the 2018—2023

14



Source: RNCOS 
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Cosmeceuticals Market: Segments 
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ตลาดไหนท่ีควรจะเข้าไป
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ผลิตภณัฑใ์ดท่ีน่าสนใจ

20



Market segmentation

by Product type

1. Skin care : Anti-Aging, Anti-Acne, 
Skin protection, Moisturizers, 
Others

2. Hair care : Hair fall, Antidandruff, 
Hair colorants, Others

3. Injectables : Botulinum toxin 
based, Dermal fillers, Others

4. Oral care

5. Others

by Active ingredient type

1. Antioxidants

2. Botanicals

3. Peptides & Proteins

4. Exfoliants

5. Retinoids

6. Others

21
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Beauty enhancing claim group is most popular in cosmeceutical and natural  skincare launches

Global: Number and growth of cosmeceutical and natural skincare launches, by claim group, 2012 -
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Among the four claim groups, beauty enhancing claim group are most used in skincare product launches. In term of growth, 
product tested claims has seen a highest total growth of 31.8% from 2012 to 2017. 
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Source: Mintel GNPD
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Among the three segments, cosmeceutical segment lead the product launch activity with the number of product launches 
reaching 48.7 thousand in 2017 (accounted for 29% of all beauty and personal care product launches). On the other hand, 
natural segment has seen a highest compound annual growth in the past six years.  In 2017, 78% of all global skincare and 
hair products were launched with cosmeceutical claims and 62% with Natural Product claims

There has been a steady growth of cosmeceutical and natural product introduction in global market
N

u
m

b
er

 o
f 

p
ro

d
u

ct
 la

u
n

ch
es

Global: Number of cosmeceutical and natural product launches, by segment, 2012 -2017 
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Source: Mintel GNPD

Face/neck care dominates the cosmeceutical and natural market, followed by body care and shampoo categories which 
account for 17% and 11% of all the cosmeceutical and natural product launches globally from 2012 to 2017.

One-third of cosmeceutical and natural product launches are in face/neck care category
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ห่วงโซ่อปุทานอตุสาหกรรมเวชส าอาง
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เราพร้อมแค่ไหน
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วิเคราะห ์TOWS (SWOT) ของอตุสาหกรรม
เวชส าอางภายในประเทศไทย : ด้านการวิจยั
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03 Fjhag jhsup kloijn
Tagah kduhgnb ufjfnj nfnhdkmkl pwowkhdfcv jmcfdgdh

mmjdkigv frtyh gyhhhnjg

Natural products

• มาจากความสนใจของนกัวจิยั 
• ไมม่งีานวจิยั ในแบบ screening test เพือ่หาสรรพคุณอยา่งใดอยา่งหน่ึง
โดยเฉพาะ หรอืการน าตวัอยา่งมาศกึษาสรรพคุณพรอ้มกนัหลายดา้น 

• เป็นการศกึษาสารส าคญัตวัเดียวกนั แต่นักวิจยัต่างกลุ่มกนั
• เป็นการสกดัและทดสอบฤทธิ ์ทีใ่ช้ทุนวิจยัมาก แต่ผลงานวิจยัยงัใช้
ประโยชน์ได้ไม่เตม็ท่ี

Confirmatory research

การวิจยัในประเทศไทย

29



03 Fjhag jhsup kloijn
Tagah kduhgnb ufjfnj nfnhdkmkl pwowkhdfcv jmcfdgdh
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Natural products
Clinical research

• ท าไมม่าก เน่ืองจากมขีอ้จ ากดัดา้นกระบวนการและงบประมาณ 
• เป็นการวจิยัตามความถนดัและความชอบสว่นบุคคลของนกัวจิยั
• การท าวจิยัจ ากดัเฉพาะในสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาภาครฐัฯ  
• มบีางสถาบนัทีใ่หบ้รกิารแก่ผูป้ระกอบการธุรกจิภาคเอกชน 

เชน่ สถานวจิยัเครือ่งส าอางและผลติภณัฑธ์รรมชาต ิคณะเภสชัศาสตร ์ม.นเรศวร
“การบรกิารทดสอบดา้นประสทิธภิาพ การทดสอบทางคลนิิค  ทดสอบดา้นความปลอดภยั”  

• คา่ใชจ้า่ยส าหรบัการท าวจิยัทางคลนิิกขอ้จ ากดัส าคญัของผูป้ระกอบการ
ภาคเอกชน

การวิจยัในประเทศไทย
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Natural products การวิจยัในประเทศไทย

Cultivation research

• มกีารท าไมม่าก
• ไมค่รบวงจร ไมส่ าเรจ็สมบูรณ์และไมส่ามารถน ามาต่อยอด
• ไมเ่กดิแนวคดิเรือ่งของการท าเกษตรพนัธสญัญา หรอื คอนแทรคฟารม์มิง่ 

(contract farming) ของพชืสมุนไพรทีจ่ะมาท าเป็นเครือ่งส าอาง/เวช
ส าอาง 

• ไมพ่บการผนวกนวตักรรมทางเทคโนโลยเีขา้กบัการท าเกษตร 
• ไมพ่บแนวคดิเกษตรอนิทรยี ์ส าหรบัการวจิยัเพือ่เพาะปลกูและขยายพนัธ์

พชืทีน่ ามาใชใ้นเวชส าอาง

การวิจยัเพ่ือเพาะปลกูและขยายพนัธพื์ช
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Finished products การวิจยัในประเทศไทย

• สว่นใหญ่เป็นการพฒันาสตูรต ารบั ไม่เกิดนวตักรรม 
• ภาคธุรกจิเอกชนมกัจะเป็น modified product / การวจิยัพฒันา New 

product lines 
• งานวจิยัไม่สามารถน าไปใช้ในอตุสาหกรรมไดท้นัท ีอยูใ่นระดบั

หอ้งปฏบิตักิาร 
• งานวจิยัและทศิทางงานวจิยัของประเทศตอบสนองต่อนโยบายภาครฐั 
ขอ้จ ำกดัต่ำงๆของหน่วยงำนรฐัเป็นอุปสรรคส ำคญัต่อกำรท ำงำนประสำนกบัภำคธุรกจจเอกนน 
• ขาดการมุ่งเน้นงานวิจยัด้านบรรจภุณัฑ ์การวิจยัด้านการตลาดและ

แนวโน้มของตลาด
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การวิจยัในต่างประเทศ
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• งานวจิยัในหอ้งปฏบิตักิารเพือ่หาสารส าคญัท่ีออกฤทธ์ิ และ ไม่จ ากดัเฉพาะพืช แต่
ศกึษาวจิยัในผลติภณัฑจ์ากธรรมชาตหิลายชนิด เชน่ lichens, fungi รวมทัง้ผลติภณัฑ์
ธรรมชาตจิากทะเล เชน่ สาหรา่ย 
• งานวจิยัใชแ้นวคดิการวเิคราะหข์อ้มลูแบบ big data analysis เชน่ แบบแผนของ mass 
spectrophotometer ของสารสกดัต่างๆ มกีารจดัการโครงขา่ยของงานวจิยัอยา่งเป็นระบบ
เชน่ GNPS database (Global Network Product Studies) หรอื Cosmetopia
• มีการจดัการทิศทางการวิจยัด้านเคร่ืองส าอาง /เวชส าอาง เพ่ือให้งานวิจยัไปใน
ทิศทางเดียวกนั โดยการก าหนดนโยบายในระดบัประเทศ เชน่ JCC (Japan Cosmetic 
Center) ของประเทศญีปุ่่ น

33
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การวิจยัในต่างประเทศ
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• การพฒันาในเชิงนวตักรรมเพือ่สรา้งคุณค่าใหก้บัผลติภณัฑ ์ สตูรต ารบัแปลกใหม ่มคีวามดงึดดูใจ

ตวัอยา่ง “transparency cream”
• การวิจยัพฒันาด้านการออกแบบบรรจภุณัฑ ์เพือ่ดงึดดูใจ เพิม่มลูคา่ใหก้บัผลติภณัฑ ์และท าให้
เกดิความแตกต่างน่าสนใจ
• การวิจยัผูบ้ริโภคและการตลาดเพือ่สนบัสนุนใหเ้กดิผลติภณัฑน์วตักรรม สรา้งอตัลกัษณ์ใหก้บั
ผลติภณัฑ ์และสรา้งจุดขายใหก้บัผลติภณัฑ์

34
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ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

มีสถาบนัวิจยัและ
นักวิทยาศาสตรท่ี์มี

ความสามารถ 

การก าหนดนโยบายและ
ทศิทางทีช่ดัเจน 

ผลกัดนัทุกระดบัขัน้ของ
อุตสาหกรรมเครือ่งส าอาง/
เวชส าอางใหไ้ปในทศิทาง

เดยีวกนั 

การใช้สารหรือ
ผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ
มาเป็นส่วนประกอบ

ต่างชาติน าพืชไทยไป
วิจยัและจดสิทธิบตัร

ก่อน 

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
และศกัยภาพ
(SWOT analysis)

โอกาส ภาวะคกุคาม
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จดุแขง็ จดุอ่อน
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วิเคราะหช่์องว่าง 
(GAP analysis)
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นโยบาย
การวิจยั

ชดัเจน

ทิศทางเดียวกนั

ปรบั
กระบวน
การวิจยั

ใช้เทคโนโลยีช่วย

การวิจยั
ทาง
คลินิก

สนับสนุนให้ผูป้ระกอบการ
เข้าถึงการท าวิจยัทางคลินิก

การวิจยั
ทาง

การตลาด

การวิจยัและ
พฒันาบรรจภุณัฑ์

GAP analysis
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วิเคราะห์ TOWS (SWOT) ของอุตสาหกรรมเวชส าอาง
ภายในประเทศไทย : ด้านเทคโนโลยี
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เทคโนโลย:ี ประเทศไทย 

• การคดักรองเพ่ือหาสรรพคณุ หรือองคป์ระกอบทางเคมี
• อยูใ่นระดบัหอ้งปฏบิตักิาร (laboratory scale) 
• ขาดการรวบรวมขอ้มลูใหเ้ป็นฐานข้อมูลเพือ่ใชป้ระโยขน์ 
• ฐานขอ้มลูทีม่อียูไ่มไ่ดเ้ชื่อมโยงกนั
• ภาคธุรกจิเอกชนเขา้ถงึฐานขอ้มลูไดย้าก 

• การคดัเลือกสายพนัธุส์มนุไพร มน้ีอย 
• การสนับสนุนการเพาะปลูก 
โดยการท า contract farming ไมส่ามารถเชื่อมโยงและต่อยอดไดอ้ยา่งเป็นระบบกบัแนวคดิเกษตร 4.0 ซึง่
ใชน้วตักรรมทางเทคโนโลยเีพือ่ใหไ้ดผ้ลผลติทีด่ี
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เทคโนโลย:ี ประเทศไทย

• การสกดั เป็นเทคโนโลยแีบบดัง้เดมิ 

สารสกดัทีไ่ดข้าดการควบคุมมาตรฐานหรอืการรบัรองคุณภาพในระดบัสากล 

• การผลิต เป็นแบบตามค าสัง่ของลกูคา้ทีจ่า้งผลติ (OEM) / เป็น modified product /
ผลติวจิยัพฒันาสายผลติภณัฑใ์หม ่(New product lines) ทีย่งัไมเ่คยมกีารผลติมาก่อน

39



• ใชเ้ทคโนโลย ีAI (Artificial Intelligence) ในการปฏบิตักิารวจิยัพฒันาผลติภณัฑ ์รว่มกบัใช้
ประโยชน์จากฐานขอ้มลู 
• มกีารคดัเลอืกสายพนัธุแ์ละประสานเพือ่ท า contract farming 
• มกีารใช ้Green technology, Blue technology, White technology ในการสกดัสาร และการผลติ
• เทคโนโลยเีพือ่สง่เสรมิการตลาดผลติภณัฑ ์อาท ิการวเิคราะหส์ภาพผวิของลูกคา้เพื่อใหไ้ด้
เครือ่งส าอางหรอืเวชส าอางทีเ่หมาะกบัแต่ละคน (personalize) 

40

เทคโนโลย:ี ต่างประเทศ
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เทคโนโลยี



วเิคราะห์
สภาพแวดลอ้ม
และศกัยภาพ 

(SWOT analysis)
42

มนีกัวทิยาศาสตรท์ีม่ี
ความสามารถ มนีกัวจิยัในระดบั
ปรญิญาเอก มเีครื่องมอืทีจ่ะ

สนบัสนุนการผลติเครื่องส าอาง/
เวชส าอาง มพีฒันาและท าวจิยั

เชงิลกึไดใ้นระดบัหน่ึง

ไมม่กีารการใช้
เทคโนโลยขี ัน้สงู + ไมม่ี
การใช ้AI มาช่วยเพิม่
ประสทิธภิาพงาน

ตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ท าให้
แขง่ขนักบัผูผ้ลติรายอื่น

ยากขึน้ 

- ศกัยภาพของ OEM 

- ความหลากหลายทาง
ชวีภาพ

จุดแขง็

ภาวะคุกคาม โอกาส

จุดอ่อน



เทคโนโลย ี: วเิคราะหช์อ่งวา่ง (GAP analysis)

• ควรเรง่พฒันาทุกขัน้ตอนของกระบวนการผลติในอุตสาหกรรม เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัได ้
• ควรมกีารจดัท าฐานขอ้มลูในระดบัต่างๆ รวบรวมและจดัการองคค์วามรูทุ้กสาขา ตลอดหว่ง
โซ่คุณคา่ 

• ควรน าเทคโนโลยขี ัน้สงู และการใชเ้ทคโนโลย ีAI (Artificial Intelligence) มาใชใ้นทุก
ขัน้ตอนตลอดหว่งโซ่คุณคา่
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วิเคราะห์ TOWS (SWOT) ของอุตสาหกรรมเวชส าอาง
ภายในประเทศไทย : ด้านก าลังคน
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ก าลงัคน : ไทย 

 ขัน้ตอนการวิจยัและพฒันา 
นกัวจิยั กระจุกตวั  “นักวิจยัระดบัปริญญาเอกอยู่ในหน่วยงานภาครฐั” 

“ท างานเป็นเอกเทศ”  
“ไม่มีทีมนักวิจยัทีค่รอบคลุมสาขาความช านาญทีต่่างกนั” 

 ขัน้ตอนการผลิต เป็น labor base และ technical base
 ขัน้ตอนการขาย 

สว่นใหญ่ อยูใ่นระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศ 
กรณีบรษิทัทีส่ง่ออกต่างประเทศไดม้าก จะเป็น การรว่มทุนหรอืเป็นพนัธมติรกบับรษิทั

ต่างประเทศ
45



 ขัน้ตอนการวิจยัและพฒันา 
นักวิจยั  มหีน่วยงานก าหนดทศิทางการวจิยั และ สนบัสนุนใหเ้กดิความรว่มมอืระหวา่งนกัวจิยัและผูป้ระกอบการ

มีการให้ทนุวิจยั เพือ่เป็นการลดตน้ทุนของผูป้ระกอบการ ใหผู้ป้ระกอบการมากกวา่ 2 รายทีอ่ยูใ่นหว่งโซ่อุปทานมาท าโครงการขอ
ทุนผลวจิยัสรา้งนวตกรรมทีเ่กดิประโยชน์แก่ทัง้วงจรอุตสาหกรรม เกดิความรว่มมอืใกลช้ดิพฒันาทัง้หว่งโซ่

 ขัน้ตอนการผลิต 
มศีกัยภาพเกีย่วกบัเทคโนโลยขี ัน้สงู ไดแ้ก่ การการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์การใชหุ้น่ยนตช์ว่ยในขัน้ตอนต่างๆของการผลติ

ขัน้ตอนการขาย 
มศีกัยภาพในดา้นการคา้ในระดบันานาชาต ิมบีุคลากรทีท่ าหน้าทีส่รา้งความรว่มมอืระหวา่งรฐัและเอกชน

มกีารรวมตวัเป็น cluster เพือ่ประสานผลประโยชน์รว่มกนั  การบรหิารงานแบบคลสัเตอรม์ปีระสทิธภิาพ

46

ก าลงัคน : ต่างประเทศ 
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Cluster management
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วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและศกัยภาพ (SWOT analysis)

การสนบัสนุนการท างานทมี
และไปในทศิทางเดยีวกนั

มกีารจดัสรรผลประโยชน์ 
พฒันาความสามารถเรื่อง
การสื่อสารโดยเฉพาะ

ภาษาองักฤษ และภาษาจนี

สามารถพฒันาให้มี
ศกัยภาพทดัเทียม

ระดบัโลกได้

ประเทศคู่แข่งมี
ความสามารถใน
การเรียนรู้และใฝ่รู้

มากกว่า 

โอกาส ภาวะคกุคาม

ก าลงัคนมี
ความสามารถ
เฉพาะตวัของ
บคุคล 

จดุแขง็ โอกาสในการพฒันา



oพฒันาผูน้ าใหม้วีสิยัทศัน์เพือ่มาก าหนดทศิทาง 

oสรา้งกระบวนการใหท้ างานรว่มกนัไดท้ัง้ในประเทศและท างานรว่มกนัระหวา่งประเทศ

49

ก าลงัคน : วเิคราะหช์อ่งวา่ง (GAP analysis)



วิเคราะห์ TOWS (SWOT) ของอุตสาหกรรมเวชส าอาง
ภายในประเทศไทย : ด้านกฎหมาย
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51

Claims and 
Technology
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วเิคราะหก์ฎหมาย

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศใช ้
พรบ.เครือ่งส าอาง พ.ศ. 2558 มผีลตัง้แต่ 9 ก.ย. 2558

ประเทศไทยซึง่เป็นสมาชกิ ดแูลเครือ่งส าอางใหเ้ป็น
ระบบเดยีวกนั คอืระบบการแจง้รายละเอยีด
เครือ่งส าอางก่อนจะผลติ หรอื น าเขา้เครือ่งส าอาง  
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วเิคราะหก์ฎหมาย : สาระส าคญัของ พ.ร.บ.
1. การสง่เสรมิทางดา้นเศรษฐกจิ ดว้ยการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการใหส้ามารถผลติเครือ่งส าอางตาม

มาตรฐานของประเทศคูค่า้ได ้แต่ตอ้งไมม่กีารน ามาขายในประเทศ 

2. ดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค มมีาตรการก าหนดใหผู้ป้ระกอบการตอ้งรายงานอาการไมพ่งึประสงคท์ี่เกดิขึน้จากการ
ใชเ้ครือ่งส าอาง มมีาตรการเรยีกเกบ็คนืเครือ่งส าอางทีไ่มป่ลอดภยัในการใชจ้ากทอ้งตลาด

3. ใหม้ดีา่นตรวจสอบเครือ่งส าอางน าเขา้ และใหอ้ านาจในการเพกิถอนใบรบัจดแจง้เครือ่งส าอางทีไ่มป่ลอดภยัใน
การใชห้รอืกรณีทีผู่จ้ดแจง้ไดเ้ปลีย่นหรอืเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องเครือ่งส าอางไปเป็นอื่น เชน่ ยา อาหาร หรอื
เครือ่งมอืแพทย์

4. เพิม่บทก าหนดลงโทษส าหรบัผูท้ีก่ระท าฝ่าฝืนกฎหมายใหแ้รงกวา่เดมิ

5. น ามาตรการก ากบัดแูลการโฆษณาเครือ่งส าอางมาบญัญตัไิว ้จากเดมิทีต่อ้งอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิ
คุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522

6. เพิม่สทิธขิองผูป้ระกอบการในการอุทธรณ์ค าสัง่ต่างๆ เพือ่ใหก้ารท างานของภาครฐัมคีวามโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้และลดการใชอ้ านาจรฐัโดยมชิอบ
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วเิคราะหก์ฎหมาย: ขอ้ขดัขอ้ง

1.ไม่มีข้อบงัคบัใหผู้ผ้ลติตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑว์ธิกีารทีด่ใีนการผลติ (GMP) เป็น
ระบบตามความสมคัรใจ
2. ระบบการจดแจง้ 

• กระบวนการยืน่ค าขอจดแจง้เครือ่งส าอาง
• ค่าธรรมเนียมใบจดแจง้เครือ่งส าอางมรีาคาสงู
• การจดแจง้ฯ ผลติภณัฑจ์ะมอีาย ุ3 ปี เทยีบกบัประเทศอื่น มอีายุ 5 ปี
• เครือ่งส าอางต้องใส่วนัเดือนปีท่ีหมดอายุ
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วเิคราะหก์ฎหมาย: ขอ้ขดัขอ้ง

3.ความไมส่อดคลอ้งของกฎหมายไทยกบัอาเซยีนของพระราชบญัญตัเิครือ่งส าอาง พ.ศ. 2558 
และค าสัง่คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิที ่77/2558  

กรณธีุรกจจเครือ่งส ำอำงไดร้บัผลกระทบจำกกำรประกำศใน ้ท ำใหผู้ป้ระกอบกำรเครือ่งส ำอำงของไทยสญูเสยี
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัทัง้ในและต่ำงประเทศ 
4.ดา้นการโฆษณา มปัีญหาเกีย่วกบัการโฆษณาสนิคา้เครือ่งส าอางมากขึน้
5.เครือ่งส าอางทีผ่สมสมนุไพร  มขีอ้ขดัขอ้งเกีย่วกบัการขึน้ทะเบยีนเครือ่งส าอางทีใ่สส่ารสมนุไพร 
หรอืสารสกดัจากสมุนไพร  เน่ืองจากสว่นผสมทีเ่ป็นสารส าคญัไมม่ปีรากฎใน COSING LIST  
และตอ้งแยกถงัสกดัสมุนไพรส าหรบัผลติยา อาหาร และเครือ่งส าอาง



เราต้องการอะไรท่ีจะเติมเตม็
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อาจจะขายผลติภณัฑไ์ด ้2 กลุ่มคอื 1. Finished raw materials และ  
2. Finished products 

แต่เมือ่พจิารณา value proposition ของผูบ้รโิภคในอนาคตทีใ่หค้วามส าคญัเรือ่งผลติภณัฑธ์รรมชาต ิ 
ซึง่เป็นจุดแขง็ของไทยแลว้  เราควรทีจ่ะเลอืกสง่เสรมิผลติภณัฑ ์finished raw materials และสรา้ง 
brand ของ finished raw materials จากผลติภณัฑธ์รรมชาตขิองไทย  ใหเ้ป็นทีต่อ้งการของผูผ้ลติ 
finished raw materials ทัว่โลก 

ทางเลือกในการสู่เป้าหมาย

เป้าหมาย

To become a top 10 rank global player in cosmeceutical industry by 2030
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Certify: raw products, extracts,  
finished products

For : claims, active ingredients

1. Create certified criteria
2. Create certification body

Law & Regulation
for Cosmeceuticals products ผ่าน
ช่องทาง
1. พรบ. เครื่องส าอาง
โดยใช้ประกาศกฎกระทรวง
2. พรบ. สมุนไพรที่จะประกาศใช้

การก ากบัดแูลเวชส าอางจากสารธรรมชาติ

1. Create certified criteria
2. Create certification body
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การก ากบัดแูลเวชส าอางจากสารธรรมชาติ      

มาตรฐาน  : - สถานทีร่บัตรวจ
- กระบวนการตรวจ 
- ตวัชีว้ดั 

ควรจะก ากบั
1. การแสดงปรมิาณสารส าคญั ใน  raw products, extracts,
finished products
2. การแสดงประสทิธภิาพของการใช ้
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