โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง สุขภาพดีดวยอาหารฟงกชั่น: พัฒนาอาหารฟงกชั่นอยางไรใหดีและมีประโยชนตอสุขภาพ?
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 -16.30 น.
รหัสหนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง (CPE): 1002-2-000-016-05-2565
จํานวนหนวยกิต 9.5 หนวยกิต
*****************************************************************************************
หลักการ
ในปจจุบันการใชชีวิตที่เรงรีบ ภาวะความเครียด มลภาวะตาง ๆ การเกิดโรคอุบัติใหม และการเขาสูสังคมผูสูงวัย ทําใหผูบริโภค
มีความสนใจและตองการเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับเรื่องอาหารเพื่อการปองกันโรค ดวยแนวคิดของอาหารเพื่อสุขภาพ หรือ อาหารฟงกชั่น
เปนการบูรณาการความรูในหลายแขนง ไมวาจะเปนเรื่องสุขภาพ การทํางานของรางกาย การเกิดโรค สารอาหารและสารพฤกษเคมีที่มี
ประโยชน ต อ ร า งกาย รวมทั้ ง เทคโนโลยี ก ารผลิ ต อาหารในรู ป แบบต า ง ๆ ด ว ยเหตุ นี้ ภ าควิ ช าอาหารเคมี คณะเภสั ช ศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญดานผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ ไดเล็งเห็นความสําคัญในการใหความรูและการ
ฝกฝนทักษะการพัฒนาอาหารฟงกชั่น เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ รวมทั้งทักษะการวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพเบื้องตน เปน
พื้ น ฐานที่ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาอาหารฟ ง ก ชั่ น ที่ ป ลอดภั ย และมี ป ระโยชน ต อ สุ ข ภาพในเชิ ง การป อ งกั น และส ง เสริ ม สุ ข ภาพได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการที่มีหลักฐานทางวิชาการที่รองรับ ประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลไดจัดทําโครงการยกระดับสมรรถนะ
กําลังคนวัยแรงงานเพื่ออนาคต (Upskilling/Reskilling) พ.ศ. 2564 ภายใตโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)
เพื่อเสริมสรางและเพิ่มพูนทักษะในดานการพัฒนาผลิตภัณฑยา สมุนไพร โภชนเภสัช (nutraceuticals) และเครื่องสําอางใหกับบุคคล
ภายในคณะ มหาวิทยาลัย ผูประกอบการ ภาครัฐและเอกชน เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาตอยอดการใชประโยชนจากผลิตภัณฑตาง ๆ
ที่ไดกลาวไปขางตน ที่ใชในรูปแบบดั้งเดิมใหไดรับการพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่มีรูปแบบการใชที่ทันสมัย มีหลักฐานเชิงประจักษ ภาควิชา
อาหารเคมีจึงไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการอาหารและผูที่
สนใจสามารถเขารวมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดยถือเปนกิจกรรมหนึ่งที่สงเสริมการเพิ่มพูนความรูตลอดชีวิต
วัตถุประสงค
เพื่อสรางความรู ความเขาใจเรื่องอาหารฟงกชั่น และสงเสริมทักษะการพัฒนาอาหารฟงกชั่นเบื้องตน
เปาหมาย
บุคลากรสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการอาหารและผูที่สนใจ
- เขารวมโครงการเฉพาะภาคบรรยาย ในรูปแบบ online จํานวน 50-80 คน
- เขารวมโครงการทั้งภาคบรรยาย ในรูปแบบ online และภาคปฏิบัติ ในรูปแบบ on-site จํานวน 15 คน
ผูร ับผิดชอบโครงการ
ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 -16.30 น. โดยภาคบรรยาย วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จัดในรูปแบบ online
ผ า น Webex ส ว นภาคปฏิ บั ติ วั น ที่ 7 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห อ งปฏิ บั ติ ก าร 712 และห อ งประเมิ น ทางประสาทสั ม ผั ส
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

การสมัครและลงทะเบียน
- สมั ค รทางออนไลน ที่ เ ว็ บ ไซต www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference ตั้ ง แต วั น ที่ 11 เมษายน - 28 มิ ถุ น ายน
พ.ศ. 2565 พรอมชําระเงินโดยโอนเงินเขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย เลขที่บัญชี 026-443603-5
ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พรอมแนบไฟลหลักฐานการโอนเงินชําระคาลงทะเบียน (ใบ pay in)
หรือ
- สงใบสมัครพรอมสําเนาใบโอนเงินชําระคาลงทะเบียน (ใบ pay in) มาที่ 02-644-4536 หรือทางไปรษณีย ไปยังหนวย
สนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ในวัน
ประชุม โปรดนําใบนําฝากธนาคารตัวจริงมาดวยเพื่อตรวจสอบ)
อัตราคาลงทะเบียน

ภาคบรรยาย (online) 1,000 บาทตอคน
ภาคบรรยาย (online) และภาคปฏิบัติ (on-site) 5,500 บาทตอคน

(CPE 5.25 หนวยกิต)
(CPE 9.50 หนวยกิต)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-644-8704 E-mail: montita.onr@mahidol.ac.th
หนวยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 087-559-7393
E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th
งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท/โทรสาร 02-354-4316
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูจากการอบรมไปประยุกตใชในงานดานอาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารฟงกชั่นไดอยางถูกตอง
การประเมินผลและตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
- คะแนนประเมินจากแบบสอบถามหลังสิ้นสุดการบรรยาย ไมต่ํากวา 3.5 จาก 5 คะแนน
- ผูเขาอบรมเขารวมโครงการครบทั้ง 3 วัน ไมต่ํากวารอยละ 80

กําหนดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง สุขภาพดีดวยอาหารฟงกชั่น: พัฒนาอาหารฟงกชั่นอยางไรใหดีและมีประโยชนตอสุขภาพ?
วันที่
ภาคบรรยาย
6 กรกฎาคม 2565

เวลา
8:30 – 9:00 น.
8:50 – 9:00 น.

9:00 – 9:50 น.
9:50 – 10:40 น.
10:40 - 10:50 น.
10:50 - 11:40 น.

11:40 – 12:30 น.
12:30 - 13:20 น.
13:20 –14:10 น.

14:10 – 14:20 น.
14:20 – 15:10 น.
15:10 – 15:25 น.
15:25 – 16:15 น.
16:15 – 16:30 น.
ภาคปฏิบัติ
7 กรกฎาคม 2565

8:30 – 9:00 น.
9:00 – 9:30 น.
9:30 – 10:45 น.

กิจกรรม

วิทยากร

ลงทะเบียน
พิธีเปด
รศ.ภก. สุรกิจ นาฑีสุวรรณ
คณบดี คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทําความรูจักกับอาหารฟงกชั่น
ผศ.ดร.ภญ. ปทมพรรณ โลมะรัตน
ผลิตภัณฑโพรไบโอติกและพรีไบโอติก
อ.ดร.ภญ. พิมพิกา กาญจนดําเกิง
หลักการในการเลือกผลิตภัณฑอาหาร
ผศ.ดร. อรสา สุริยาพันธ และ
ฟงกชั่น
อ.ดร.ภญ. พิมพิกา กาญจนดําเกิง
พัก 10 นาที
การขออนุญาตและกฎหมายที่เกีย่ วกับ
คุณมยุรี ดิษยเมธาโรจน
อาหารฟงกชั่น
นักวิชาการอาหารและยา
กลุมพัฒนาระบบ กองอาหาร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พักรับประทานอาหารกลางวัน
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพืชอาหาร
รศ.ดร.ภญ. ศวิตา จิวจินดา
อาหารฟงกชั่น (พรีไบโอติกและโพรไบโอ ดร. กมล ไชยสิทธิ์
ติก) กับการดูแลสุขภาพ
นายกสมาคมโภชนาการและสมุนไพรเชิง
บูรณาการ และที่ปรึกษาสํานักประธาน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
พัก 10 นาที
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ผศ.ดร. อรสา สุริยาพันธ และ
ฟงกชั่นโดยเทคนิค encapsulation
ผศ.ดร.ภญ. จิราพร เลื่อนผลเจริญชัย
Educational symposium
สนับสนุนโดย บริษัท บูชิ (ประเทศไทย)
จํากัด
การประเมินทางประสาทสัมผัส
ผศ.ดร. อรสา สุริยาพันธ และ
(Sensory evaluation)
อ.ดร. ถาวรีย ถิละเวช
อภิปรายและสรุปผลการอบรม
วิทยากรทุกทาน
ลงทะเบียน
ซักซอมและทําความเขาใจกอนลงมือ
วิทยากรทุกทาน
ปฏิบัติการ
การพัฒนาสวนผสมสําหรับผลิตภัณฑ
ผศ.ดร. อรสา สุริยาพันธ
อาหารฟงกชั่น โดยเทคนิค
รศ.ดร.ภญ. วารี ลิมปวิกรานต และ
รศ.ดร.ภก. จิรพงศ สุขสิริวรพงศ
encapsulation (ปฏิบตั ิการ 1)

วันที่

8 กรกฎาคม 2565

เวลา
กิจกรรม
วิทยากร
10:45 – 11:00 น.
พักรับประทานอาหารวาง
11:00 – 12:00 น. การพัฒนาสวนผสมสําหรับผลิตภัณฑ
ผศ.ดร. อรสา สุริยาพันธ
อาหารฟงกชั่น โดยเทคนิค
รศ.ดร.ภญ. วารี ลิมปวิกรานต และ
encapsulation (ปฏิบตั ิการ 2)
รศ.ดร.ภก. จิรพงศ สุขสิริวรพงศ
12:00 - 13:00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 –14:15 น. เทคนิคการนับเชื้อโพรไบโอติกในอาหาร อ.ดร.ภญ. พิมพิกา กาญจนดําเกิง และ
ฟงกชั่น (ปฏิบัติการ)
อ.ดร.ภก. สุเมธ จงรุจิโรจน
14:15 – 14:30 น
พักรับประทานอาหารวาง
14:30 – 15:45 น. การพัฒนาอาหารฟงกชั่น ตอนที่ 1
ผศ.ดร.ภญ. ปทมพรรณ โลมะรัตน และ
(ไอศกรีม) (ปฏิบัติการ)
ผศ.ดร. อรสา สุริยาพันธ
15:45 – 16:15 น. อภิปรายและสรุปผลการทดลอง
วิทยากรทุกทาน
8:30 – 9:00 น.
ลงทะเบียน
9:00 – 10:00 น. การหาปริมาณ Total anthocyanins
รศ.ดร.ภญ. ศวิตา จิวจินดา และ
(ปฏิบัติการ)
อ.ดร. ถาวรีย ถิละเวช
10:00 - 10:15 น.
พักรับประทานอาหารวาง
10:15 - 12:00 น. การพัฒนาอาหารฟงกชั่น ตอนที่ 2
ผศ.ดร.ภญ. ปทมพรรณ โลมะรัตน และ
(ไอศกรีม) (ปฏิบัติการ)
ผศ.ดร. อรสา สุริยาพันธ
12:00 - 13:00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 –15:00 น. การประเมินทางประสาทสัมผัส
ผศ.ดร. อรสา สุริยาพันธ และ
(Sensory evaluation) (ปฏิบัติการ)
อ.ดร. ถาวรีย ถิละเวช
15:00 – 15:15 น.
พักรับประทานอาหารวาง
15:15 – 16:15 น. อภิปรายและสรุปผลการทดลอง
วิทยากรทุกทาน
สรุปผลการอบรม

