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โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครื่องส าอางส าหรับผู้สูงอายุ”  
 

1.  ช่ือโครงการ     การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครื่องส าอางส าหรับผู้สูงอายุ” 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3.  หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นท่ีเป้าหมายของกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการเข้ามาพ านักระยะยาว 

โดยเฉพาะสูงอายุชาวญี่ปุ่นมีจ านวนมากกว่า 3,000 คน ยังไม่รวมกับชาวเกาหลี, ชาวยุโรป และชาติอื่นๆ  รวมทั้งหมด
ร่วม 10,000 คน เนื่องจากกระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้าไปในประเทศในแถบเอเชียในทศวรรษที่ผ่านมา ท า
ให้ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นต้องอยู่ตามล าพังและห่างเหินจากบุตรหลาน ขาดการดูแลเอาใจใส่  อีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
จังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านภูมิศาสตร์ที่ดี มีแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ ผู้คนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีอัตลักษณ์ ล้านนา 
ประกอบกับมีข้อได้เปรียบด้านศักยภาพการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการค้าของภาคเหนือ ส าหรับตลาดการ
ท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาว (Long Stay) นับว่าเป็นภาคธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยเป็นจ านวน
มหาศาลและจังหวัดเชียงใหม่เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและความพร้อมอย่าง  มากในทุกๆด้าน มีความเหมาะสมและเป็น
จังหวัดล าดับต้นๆที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจ      แม้ว่าลักษณะผิวของชาวเอเชียจะมีความคล้ายคลึงกันในหลายๆ
ด้านแต่การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผลิตจากผู้ประกอบการไทยยังไม่ได้รับความนิยมใน
กลุ่มผู้สูงอายุชาวเอเชียกลุ่มนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ท าให้ผู้บริโภคไม่มั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว  อย่างไรก็ดีผู้สูงอายุเหล่านี้มียังมีความสนใจและต้องการในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและสุขภาพที่มีส่วนผสม
และสารออกฤทธิ์จากพืชสมุนไพรจากประเทศไทย เนื่องจากสมุนไพรของไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางที่การใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงจัดโครงการ
อบรมหลักสูตรการพัฒนาเครื่องส าอางส าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกเครื่องส าอางที่ปลอดภัยในแก่
ผู้สูงอายุที่เดินทางมาท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาว และยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางแล ะ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ให้อัตลักษณ์ล้านนารวมไปถึงการที่น าภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดต่อกัน
มาเข้าสู่กระบวนการค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติม  เพ่ือให้สารออกฤทธิ์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด รวม
ไปถึงการขยายขนาดของก าลังการผลิตจากระดับห้องทดลองเป็นระดับโรงงานน าร่องเพ่ือออกสู่ตลาด ถ่ายทอด
เทคโนโลยีรวมถึงการควบคุมและดูแลในด้านการผลิตรวมถึงการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางของผู้ประกอบการ 
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรู้แบบครบวงจรโดยสร้างความร่วมมือกับในหลายภาคส่วนเช่น คณะเภสัชศาสตร์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และชมรม
ผู้ประกอบการเครื่องส าอางล้านนา  ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสและช่องทางในการแข่งขันทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศและเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ได้อีกทางหนึ่ง 
4.  วัตถุประสงค์ 
     4.1   เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
            รวมถึงร่วมกันยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางแก่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
     4.2   เพ่ือสร้างโอกาสและช่องทางทางการตลาดของผู้ประกอบการในเชิงรุกท้ังในและต่างประเทศ 
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     4.3   เพ่ือประชาสัมพันธ์ รวมถึงให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและ    
   ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ      
5.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินงาน  
     5.1    ระยะเวลา 3 วัน    เวลา  08.30-16.30 น. 
6.  กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
    6.1  คุณสมบัติผู้เข้าอบรมฯ 
          1.  ต้องเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องส าอางล้านนาเขตภาคเหนือตอนบน 1  
               หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เก่ียวข้อง 
          2.  ในกรณีของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เก่ียวข้องจะต้องได้รับอนุญาตจากต้นสังกัด 
    6.2  ค่าลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 

ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 7.  รูปแบบการอบรม  การบรรยาย การอภิปรายและปฏิบัติการ 

 8.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
       8.1  ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
       8.2  ผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
       8.3  ผู้สูงอายุที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาวมีโอกาสในการใช้เครื่องส าอางที่ปลอดภัยและมี
ความมั่นใจในผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
  



๓ 

 

 

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครื่องส าอางส าหรับผู้สูงอาย”ุ  

ก าหนดการ 
การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครื่องส าอางส าหรับผูสู้งอายุ” 

ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ ์2559 
ณ  ห้องบรรยาย308 อาคาร 3 และห้องพุทธชาด  อาคาร 4  ชัน้ 3  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง 308 อาคาร 3 
เวลา 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน  
 08.30 น. พิธีเปิดการอบรมฯ 
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. จักรพันธ์  ศิริธัญญาลักษณ ์
   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
 08.30-09.00 น. ชี้แจงโครงการ วัตถุประสงค์และการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
  โดย ภก. พลแก้ว  วัชระชัยสุรพล 
   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 
 09.00-10.30 น. การบรรยาย  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับสีและการเลือกใช้สีส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

    โดย  คุณ Peerasut Bandrapiwat 
 10.30-10.45 น. พัก-รับประทานอาหารวา่ง 
 10.45-12.15 น. การบรรยาย และ ปฏิบัติการ สีและตัวอย่างการใช้สีในผลิตภณัฑ์เครื่องส าอางส าหรับผู้สงูอายุ   
  โดย  คุณ Peerasut Bandrapiwat 
  ผู้ช่วยภาคปฏิบัติการ: นายวฒันา เปลยนัทะ และ นส.มานี แซล่ ีและ นส.วนิดา ไชยวงค์ 
 12.15-1300 น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.30 น. การบรรยาย   

 เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองส าอางที่มีการแต่งสี (Color cosmetic technology)  
    โดย  ดร.จินตนา นภาพร  
   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

14.30-15.00 น. พัก-รับประทานอาหารวา่ง  
15.00-16.30 น. การบรรยาย  และ ปฏิบัติการ 
 เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองส าอางที่มีการแต่งสี (Color cosmetic technology) (ต่อ) 

    โดย ดร.จินตนา นภาพร และ รองศาสตราจารย์ ดร. วันดี รังสวีิจิตรประภา 
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

     ผู้ช่วยภาคปฏิบัติการ: นายวัฒนา เปลยนัทะ และ นส.มาน ีแซ่ลี และนส.วนิดา ไชยวงค ์
 
วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องพุทธชาด อาคาร 4 
เวลา 09.00-10.30 น. การบรรยาย และ ปฏิบัติการ การผลิตลปิบาล์ม และลปิสติกสี 

 โดย ดร.จินตนา นภาพร และ รองศาสตราจารย์ ดร. วันดี รังสวีิจิตรประภา 
   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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  ผู้ช่วยภาคปฏิบัติการ: นายวฒันา เปลยนัทะ และ นส.มานี แซล่ ีและ นส.วนิดา ไชยวงค์ 
 10.30-10.45 น. พัก-รับประทานอาหารวา่ง 
 10.45-12.15 น. การบรรยาย และ ปฏิบัติการ การผลิตแป้งและเครื่องส าอางสปีระเภทอื่น ๆ 

    โดย ดร.จินตนา นภาพร และ รองศาสตราจารย์ ดร. วันดี รังสวีิจิตรประภา 
   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ผู้ช่วยภาคปฏิบัติการ: นายวฒันา เปลยนัทะ และ นส.มานี แซล่ ีและ นส.วนิดา ไชยวงค์ 
 12.15-13.00 น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.30 น. การบรรยายและปฏิบัติการ  การผลิตครีม โลชั่น อีมัลชัน 
  โดย คุณเจนจิรา เพ็งศิลป ์  
  บริษัท นาเดฟเคมี (กรุงเทพ) จ ากัด 
  ผู้ช่วยภาคปฏิบัติการ: นายวฒันา เปลยนัทะ และ นส.มานี แซล่ ีและ นส.วนิดา ไชยวงค์
 14.30-15.00 น. พัก-รับประทานอาหารวา่ง  
 15.00-16.30 น. การบรรยายและปฏิบัติการ  การผลิตครีม โลชั่น อีมัลชันส าหรับผู้สูงอาย ุ
  โดย คุณเจนจิรา เพ็งศิลป์ บริษัท นาเดฟเคมี (กรุงเทพ) จ ากัด 
  ผู้ช่วยภาคปฏิบัติการ: นายวฒันา เปลยนัทะ และ นส.มานี แซล่ ีและ นส.วนิดา ไชยวงค์ 
       
วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องพุทธชาด 
เวลา 09.00-10.30 น. การบรรยาย และปฏิบัติการ  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการผลิต BBcream  CCcream 
                   เครื่องส าอางส าหรับผูสู้งอายุ 
  โดย คุณเจนจิรา เพ็งศิลป์ บริษทั นาเดฟเคมี (กรุงเทพ) จ ากัด 
  ผู้ช่วยภาคปฏิบัติการ: นายวฒันา เปลยนัทะ และ นส.มานี แซล่ ีและ นส.วนิดา ไชยวงค์ 
 10.30-10.45 น. พัก-รับประทานอาหารวา่ง 
         10.45-12.15 น. การบรรยายและปฏิบัติการ  การผลิต BBcream  CCcream 
                   เครื่องส าอางส าหรับผูสู้งอายุ 
  โดย คุณเจนจิรา เพ็งศิลป ์  
  ผู้ช่วยภาคปฏิบัติการ: นายวฒันา เปลยนัทะ และ นส.มานี แซล่ ีและ นส.วนิดา ไชยวงค์  
 12.15-13.00 น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.30 น. การบรรยาย  การเลือกใช้กลิ่นและการแต่งกลิ่นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
  โดย  คุณอักษรศิลป์ แก้วบุดดา      
   บริษัท อเมอเอเชี่ยน เฟรแกร็นซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
 14.30-15.00 น. พัก-รับประทานอาหารวา่ง 
         15.00-16.30 น. การบรรยายและปฏิบัติการ การเลือกใช้กลิ่นและการแต่งกลิน่ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางส าหรับ

ผู้สูงอาย ุ
  โดย  คุณอักษรศิลป์ แก้วบุดดา      
   บริษัท อเมอเอเชี่ยน เฟรแกร็นซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 
  ผู้ช่วยภาคปฏิบัติการ: นายวฒันา เปลยนัทะ และ นส.มานี แซล่ ีและ นส.วนิดา ไชยวงค์  



๕ 

 

 

(การกรอกใบสมัครกรุณาใช้เครื่องพิมพ์หรือ เขียนตัวบรรจง) 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครื่องส าอางส าหรับผู้สูงอาย ุ
ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2559 

ณ   ณ ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคารส่ี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 

1.  ชื่อ(นาย , นาง , นางสาว).....................................................นามสกุล.................................. .................... 
    หน่วยงาน/องค์กร.................................................................ต าแหน่ง....................................................... 
    สถานที่ติดต่อได้สะดวก........................................................................................................ .................... 
    อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด................................... ....รหัสไปรษณีย์........................ 
    โทรศัพท์/มือถือ….…………….………...โทรสาร...........................……….... E-MAIL............................................ 

2. รับประทานอาหารประเภท       อาหารฮาลาล                  อาหารเจ                  อาหารปกติ 

 

หมายเหตุ   1.   โปรดลงทะเบียน/กรอกใบสมัคร  ส่งทางโทรสาร 053-894-163   
                      ภายในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 
                 2.  หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อประสานได้ที่  คุณพัชรินทร์   วังคะวงษ์     

หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทร 053-944-374   
patcharindic@gmail.com และคุณวนิดา ไชยวงค์ 053944340 0864488073 
healthcenterpharcmu@gmail.com 
 

mailto:patcharindic@gmail.com

