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ตามที่องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริ กา (USFDA) ได้ประกาศใช้กฎหมายการปรับปรุ งความปลอดภัยของอาหารให้ทนั สมัย (Food
Safety Modernization Act; FSM) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 โดยครอบคลุมมาตรการกํากับควบคุมอาหารนําเข้า การทวนสอบผู จ้ ดั หาต่างประเทศ
การรับรองผู ต้ รวจประเมินโดยบุ คคลที่สาม และการควบคุ มเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยง มีผลบังคับใช้กบั ผู ผ้ ลิต ผู ป้ ระกอบธุ รกิจ และประเทศผู ้
ส่งออกสินค้าอาหารไปยังสหรัฐอเมริ กา ในส่วนของกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกัน (Preventive Control) บนพื้นฐานความเสี่ยงสําหรับอาหาร
มนุ ษย์ ได้กาํ หนดให้ผูป้ ระกอบการผลิตและแปรรู ปอาหารปรับเปลี่ยนไปสู ห่ ลักปฏิบตั ิการวิเคราะห์อนั ตรายและการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานของ
การประเมินความเสี่ยง (Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Control; HARPC) เพื่อลดเหตุหรื อปั จจัยของความเสี่ยงในกระบวนการ
ผลิต และกําหนดให้มผี ู ป้ ฏิบตั งิ านที่ผา่ นการรับรองคุณสมบัตเิ ป็ น Preventive Control Qualified Individual (PCQI) เป็ นผู ค้ วบคุมการจัดทําและ
บังคับใช้แผนงานด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Plan) ด้วยเหตุน้ ี ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร จึงประสงค์จดั กิจกรรมโครงการฝึกอบรม
หลักสู ตร “การฝึกอบรมผู ป้ ฎิบตั ิงานที่มคี ุณสมบัติดา้ นการควบคุมเชิงป้องกันสําหรับอาหารมนุ ษย์” (Process Control Qualified Individual
Training on Preventive Controls for Human Food) ครั้งที่ 1 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่อุตสาหกรรมที่ดาํ เนิ นการผลิตเพื่อส่งออกจําหน่ายยังประเทศ
สหรัฐอเมริ กา

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 เพื่ อให้ผู ผ้ ่ า นการอบรมมี ค วามรู ้ เพิ่ มพู นทัก ษะและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทําแผนอาหารปลอดภัย (Food
Safety Plan)
 เพื่ อสร้า งผู ป้ ฏิ บ ตั ิ ง านที่มีคุ ณ สมบัติ ด า้ นการควบคุ ม เชิ ง
ป้องกันสําหรับอาหารมนุ ษย์ (PCQI for Preventive
Controls for Human Food)

คุณสมบัติของผูเ้ ข้าอบรม
 ผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงงานแปรรู ปอาหารทัว่ ไป
 ผูท้ ่ ที าํ งานเกี่ยวข้องในสายการผลิตอาหาร
 ผู ค้ วบคุ มระบบคุ ณภาพ ที่ปรึ กษาระบบความปลอดภัยของ
อาหาร อาจารย์ นั ก วิ ช าการ นั ก วิ จ ัย หรื อผู ท้ ่ ีท ํา งาน
เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร
 ผู ส้ นใจทั่ว ไป ที่มี ค วามรู ้พ้ ื นฐานด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีทางอาหาร โภชนาการ หรื อวิศวกรรมอาหาร

ระยะเวลาและสถานที่ในการอบรม
การฝึ ก อบรมแต่ล ะครั้ ง ใช้ร ะยะเวลา 3 วัน โดยทางภาควิ ช า
เทคโนโลยีทางอาหร ได้จดั ให้มกี ารอบรมขึ้น ในระหว่าง
 วันที่ 9 ถึง 11 สิงหาคม 2560
 สถานที่ ณ ห้องประชุม 50 ปี ชัน้ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีทาง
อ า ห า ร อ า ค า ร ม ห า ว ชิ รุ ณ หิ ศ ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร

ประกาศนี ยบัตรที่ผูเ้ ข้าอบรมจะได้รบั
ผู เ้ ข้า อบรมจะได้รั บ การประเมิ น “ผ่า น” และได้รั บ
ประกาศนียบัตรจาก Food Safety Preventive
Controls Alliance: FSPCA เมื่อ
1) ผูเ้ ข้าฝึกอบรมต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมในทุกหัวข้อ
2) ผู เ้ ข้าฝึ กอบรมต้องแสดงการมีสว่ นร่วมในการอบรม
เช่น แสดงความเห็ น หรื อข้อ เสนอแนะเมื่ อมี ก าร
แบ่งกลุม่ ทํางาน เป็ นต้น
3) FSPCA จะติดต่อกับผู เ้ ข้ารับการฝึกอบรมที่ได้รับผล
การประเมิน “ผ่าน” ภายหลังเสร็ จสิ้ นการอบรม โดย
ต้องชําระเงินเพิ่มเพื่อรับประกาศนี ยบัตรราคา
50 U.S. Dollar [1,800 บาท]

เปิ ดรับสมัครตัง้ แต่วนั นี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
อัตราค่าลงทะเบียน* ท่านละ
11,200 บาท
* ราคานี้ ไม่รวมค่าประกาศนี ยบัตรจาก FSPCA 1,800 บาท
และต้องชําระเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
 0-2218-5515-6 [ติดต่อคุณปิ่ นรัช]
 www.foodtech.sc.chula.ac.th
 ftcuworkshop@gmail.com
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ตารางการฝึกอบรม : ตําราและเอกสารประกอบการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรจะบรรยายเป็นภาษาไทย
หัวข้ออบรมวันที่ 1
Time
8.30-9.00

Topic
Registration

Instructor

9.00-9.15

Welcoming address

Dean/Head of Department

9.15-9.45
9.45-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00

Course overview, Introductions of instructors and participants
Coffee break
Chapter 1: Introduction to Course
Chapter 2: Food Safety Plan Overview
Lunch
Chapter 3: Good Manufacturing Practices and Other Prerequisite Programs
Chapter 4: Biological Food Safety Hazards (and Appendix 4)
Exercise
Coffee break
Chapter 5: Chemical, Physical, and Economically Motivated Food Safety Hazards

Assoc.Prof.Dr. Jirarat

14.00-15.30
15.30-15.45
15.45-17.00

Assoc.Prof.Dr. Jirarat
Assoc.Prof.Dr. Jirarat

Assoc.Prof.Dr. Sumate
Assoc.Prof.Dr. Jirarat

หัวข้ออบรมวันที่ 2
Time
8.30-9.30
9.30-10.00
10.00-10.15
10.15-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00
15.15-15.30
15.30-17.00

Topic

Instructor

Chapter 6: Preliminary Steps in Developing a Food Safety Plan
Exercise
Chapter 7: Resources for Food Safety Plans
Coffee break
Chapter 8: Hazard Analysis and Preventive Controls Determination
Exercise
Lunch
Chapter 9: Process Preventive Controls
Exercise
Coffee break
Chapter 10: Food Allergen Preventive Controls

Assoc.Prof.Dr. Jirarat
Assoc.Prof.Dr. Jirarat
Assoc.Prof.Dr. Sumate

Assoc.Prof.Dr. Jirarat

Assoc.Prof.Dr. Sumate

หัวข้ออบรมวันที่ 3
Time
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-10.15
10.15-12.00
12.00-13.00
13.00-14.15
14.15-15.15
15.15-15.30
15.30-17.00

Topic
Chapter 11: Sanitation Preventive Controls (and Appendices 5-6)
Exercise
Chapter 12: Supply Chain Preventive Controls
Exercise
Coffee break
Chapter 13: Verification and Validation Procedures
Exercise
Lunch
Chapter 14: Record-keeping Procedures
Exercise
Chapter 15: Recall Plan
Exercise
Coffee break
Chapter 16: Regulation Overview - cGMP and Hazard Analysis and Risk-Based Preventive
Controls for Human Food

Instructor
Assoc.Prof.Dr. Sumate
Assoc.Prof.Dr. Sumate

Assoc.Prof.Dr. Jirarat

Assoc.Prof.Dr. Jirarat
Assoc.Prof.Dr. Sumate

Assoc.Prof.Dr. Sumate
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วิทยากรจากภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ ตันตระเธียร
Ph.D. Food Science, University of Missouri-Columbia, USA
M.S. Food Science, Mississippi State University, USA
วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ผู เ้ ชี่ย วชาญด้า นจุ ล ชีว วิ ท ยาทางอาหาร เป็ น วิ ท ยากรในการอบรม
หลักสู ตรผู ค้ วบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย สําหรับอาหารใน
ภาชนะบรรจุท่ ปี ิ ดสนิ ทที่มคี วามเป็ นกรดตํ่าและปรับกรด (Retort Supervisors)
ในหัว ข้อ จุ ล ชีว วิ ท ยาของการฆ่า เชื้ อ อาหารในภาชนะบรรจุ ท่ ีปิ ดสนิ ท และ
หลักการสุ ขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 sumate.t@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. จิรารัตน์ อนันตกูล
Ph.D. Food Science and Technology, Cornell University, USA
M.S. Food Science and Technology, Cornell University, USA
วท.บ. เทคโนโลยีทางอาหารและเทคโนโลยีชวี ภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ดา้ นกระบวนการแปรรู ปอาหาร เป็ นวิทยากรในการอบรมหลักสู ตรผู ้
ควบคุ มการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย สําหรับอาหารในภาชนะ
บรรจุท่ ปี ิ ดสนิ ทที่มคี วามเป็ นกรดตํ่าและปรับกรด (Retort Supervisors) ในหัวข้อ
หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุท่ ปี ิ ดสนิ ท บันทึกข้อมูล
และการจัดเก็บเอกสาร อุปกรณ์ เครื่ องมือวัด และการดําเนิ นการของระบบฆ่า
เชื้อด้วยความร้อน และเครื่ องฆ่าเชื้อแบบนิ่ งที่ใช้ไอนํ้า
 jirarat.t@chula.ac.th

