โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“อย. กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางและอาหาร (Functional Food)”
โดยหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการมีการนาผลงานวิจัยในสถาบันการศึกษา
ออกไปใช้ป ระโยชน์ใ นรูปแบบต่างๆ ทั้งเชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะการ
นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นั้นในภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการยังต้องลงทุนเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมาย อย. ซึ่งเป็น อักษร
ย่อของ “สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” (Food and Drug Administration) เป็นส่วนราชการใน
ระดับกรม ของประเทศไทย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ในการดาเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภค ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ส่วนใหญ่มักจะหมายถึง อาหาร ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องสาอาง)โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมี
คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่ มี
หลักฐาน เชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพทีปลอดภัยและสม
ป ระโยชน์ ในหน่ ว ยงานทั้ ง หน่ ว ยจั ด การท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและถ่ า ยท อดเท คโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากจะมุ่งเน้นนาผลงาน
ของมหาวิท ยาลั ย ออกไปใช้ป ระโยชน์ใ นเชิงพาณิชย์ แล้ว ยั งให้บ ริก ารแก่เ อกชนและผู้ป ระกอบการ
เกี่ ย วกั บ การนาองค์ค วามรู้ห รืองานวิ จัย ที่นอกเหนือ จากการให้ คาแนะนาส่งเสริ มการขอรับ ความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการอย่างแล้ว การนาไปใช้ให้ถูกต้องและ
ถูกกฎหมาย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรในหน่วยงาน TLO หรือใน
สถาบันการศึกษาที่มีหน่วยบ่มเพาะธุรกิจหรือ หน่วย TLO หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการก็ดี ควรที่จะมี
ความรู้ แ ละความเข้ า ใจ ตระหนั ก ถึ ง ความจ าเป็ น ของ อย. เพื่ อ ถ่ า ยทอดและให้ ค าปรึ ก ษาแก่
ผูป้ ระกอบการที่มาขอรับบริการได้อย่างครบวงจร ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ดังนัน้ กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปจนถึงการบ่มเพาะธุรกิจ จึงควรที่จะมีกิจกรรม การพัฒนาบุคล
การและผู้ประกอบการให้มีความรู้เรื่อง อย. จากวิทยากรผู้ เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางและอาหาร (Functional Food) ที่
ถูกต้องตาม อย.
2. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน TLO และหน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมให้มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องของ อย. และสามารถให้บริการคาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการได้ในอนาคต
3. เพื่อแนะนาวิธีการและขั้นตอนการเตรียมเอกสารประกอบการขออนุญาต อย.ในขั้นตอนต่างๆ
3. กลุ่มเป้าหมาย
1. บุคลากรหน่วยงาน TLO
2. บุคลากรหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ
3. ผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Startup)
4. นักวิจัยและที่สนใจทั่วไป
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกั บ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางและ
อาหาร (Functional Food)
2. ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมเอกสารประกอบการขออนุญาต อย.ในขั้นตอนต่างๆ
3. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการสามารถน าความรู้ ไ ปแนะน าหรื อ ให้ ค าปรึ ก ษาหรื อ ถ่ า ยทอดไปยั ง
ผูป้ ระกอบการรายอื่นได้
5. แผนกิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
ระยะเวลาการดาเนินงาน
1. การวางแผนกิจกรรมและการจัดทาหลักสูตร
1.1 วางแผนกิจกรรม
1.2 จัดทาหลักสูตรการอบรม

1-4 พ.ค. 2560
10 พ.ค. 2560

2. การประชาสัมพันธ์
2.1 จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ใบปลิว ป้ายไวนิล เว็บไซด์ เป็นต้น
2.2 ติดต่อและประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มเป้าหมาย

10 พ.ค. 2560
15 พ.ค. 2560

3. การรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3.1 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม

15 พ.ค. 2560
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23-24 พ.ค. 2560

4. การดาเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
5. สรุปผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน

30 พ.ค. 2560

6. กาหนดการอบรม
วันที/่ เวลา

กิจกรรม

23 พฤษภาคม 2560
8.30 - 9.00 น.

ลงทะเบียน

9.00 - 12.00 น.

- รู้จักกับ อย.และขัน้ ตอนการขอรหัสผู้ประกอบการ การขอเลขจดแจ้ง สาหรับผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอาง
- ขั้นตอนการขออนุญาตนาเข้าเครื่องสาอางมาจาหน่าย
- ข้อแนะนาและข้อห้ามของอย. เกี่ยวกับฉลากสินค้าและการโฆษณาเครื่องสาอาง
- ความคาบเกี่ยวและการวินจิ ฉัยประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางและยา
โดย อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธารงค์
วิทยากรจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

- รู้จักกับ อย.และขัน้ ตอนการขอรหัสผู้ประกอบการ การขอเลขจดแจ้ง สาหรับผลิตภัณฑ์
อาหาร (Functional Food)
- ขั้นตอนการขออนุญาตนาเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร (Functional Food) มาจาหน่าย
- ข้อแนะนาและข้อห้ามของอย.เกี่ยวกับฉลากสินค้าและการโฆษณา ผลิตภัณฑ์อาหาร
(Functional Food)
- ความคาบเกี่ยวและการวินจ
ิ ฉัยประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารและยา

โดย อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธารงค์
24 พฤษภาคม 2560
9.00 – 12.00 น.

ปฏิบัตกิ าร “จัดทาเอกเอกสารสาหรับการขออนุญาตในขั้นตอนต่างๆ”
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โดย อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธารงค์
12.00 -13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

ปฏิบัตกิ ารให้คาปรึกษารายบุคคล
***โดยผู้เข้าร่วมอบรมควรนาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขอ อย. มาเป็นกรณีศึกษาในวันอบรมด้วย
โดย อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธารงค์

16.00-16.30 น.

ลงทะเบียนสาหรับผู้ประกอบการที่ต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า และโลโก้ จาก
ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

7. งบประมาณ
สนับสนุนโดยหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8. ระยะเวลาและสถานที่
เวลาการดาเนินการ
สถานที่

23-24 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. หน่วยจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวพันทนา คาเขียว มหาวิทยาลัยเชียงโทรศัพท์ 09 3242 9940
2. สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นางสาวนิตยา ถาวัน โทรศัพท์ 08 9854 2296
-------------------------------

4

