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โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อการชะลอวัย”  
 

1.  ชื่อโครงการ     การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือการชะลอวัย” 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3.  หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากภาวะการเติบโตของธุรกิจ
ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพต่างๆ อาทิเช่น ธุรกิจสถานออกก าลังกาย อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  และอุตสาหกรรม
อาหารเพ่ือสุขภาพต่างๆ โดยอุตสาหกรรมดังกล่าวได้มีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของ
การดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร  ซึ่งมีการน าสมุนไพรไทยเริ่มมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างเพ่ือช่วยในการดูแลสุขภาพมากขึ้น  
มีการน าพืชสมุนไพรต่างๆ มาผลิตเป็นเครื่องดื่มเพ่ือช่วยดับกระหาย สามารถรับประทานได้ทั้งร้อนและเย็น  
นอกจากนี้เครื่องดื่มน้ าสมุนไพรยังอุดมไปด้วยสารส าคัญ วิตามิน เกลือแร่ สารต้านอนุมูลอิสระ และสารอ่ืนๆ ซึ่งสอด
รับกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน  ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรเป็นเครื่องดื่มเพ่ิม
สูงขึ้น เป็นล าดับ โดยมีมูลค่าตลาดสูงถึง 2,700 ล้านบาท  และอัตราการเติบโตอยู่ที่ 10-15% ต่อปี   

  ทั้งนี้แนวคิดในการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือการชะลอวัย จึงเกิดขึ้น ด้วยเล็งเห็นถึงคุณค่าของของ
การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น และการประยุกต์องค์ความรู้จากภูมิปัญญาผสมผสานกับข้อมูลวิทยาศาสตร์ ช่วยป้องกัน
การเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ช่วยเสริมภูมิต้านทานรวมไปถึงช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกาย หรือที่ เรียกว่า  “การชะลอ
วัย (Anti-Aging)” ซึ่งการชะลอวัย ไม่ได้หมายถึงการท าให้มีอายุยืนยาวหรือการท าให้ดูอ่อนเยาว์ที่จัดเป็นความชรา
ภายนอกเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการป้องกันความชราภายในหรือการชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายที่น าไปสู่การ
เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคอัลไซเมอร์ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น  ดังนั้น การ
ชะลอวัยที่ดี ควรจะชะลอทั้งความเสื่อมภายนอก และความเสื่อมของเซลล์ภายในร่างกายด้วย ซึ่งเครื่องดื่มสมุนไพร
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีคุณประโยชน์ในการชะลอความเสื่อมต่างๆของร่างกาย ซึ่งในปัจจุบันความรู้ทางด้านเครื่องดื่ม
สมุนไพรมีความก้าวหน้ามากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยเรามีความหลากหลายทั้งทางด้านพรรณไม้ สมุนไพร ผลไม้ 
จึงสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรชะลอวัยได้หลากหลาย และยังมีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพ ช่วย
ท าให้เรามีสุขภาพดี และมีอายุยืนยาวได้ 

 ด้วยเหตุนี้ ทางคณะผู้ด าเนินงานได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ จึงได้จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือการชะลอวัย ขึ้นเพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีต่างๆ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ
อย่างยิ่งทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพและการผลิตในเชิงธุรกิจ ต่อไป 

4.  วัตถุประสงค์ 

     4.1  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับเครื่องดื่มสมุนไพรชะลอวัย 
     4.2 เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาชาสมุนไพร เคร่ืองดื่มสมุนไพรชนิดแห้ง เคร่ืองดื่มผลไม้ และน้ าสมนุไพร 

ให้กับผู้ประกอบการและ ผู้สนใจทั่วไป 
     4.3 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซ้ือ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรชะลอวัย 
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5.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินงาน  
     5.1    ระยะเวลา 3 วัน    เวลา  08.30-16.30 น. 
 
6.  กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
    6.1 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมฯ 
          1.  ต้องเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพล้านนาเขตภาคเหนือตอนบน 1  
               หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เก่ียวข้อง 
          2.  ในกรณีของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับอนุญาตจากต้นสังกัด 
    6.2  ค่าลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 

ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 7.  รูปแบบการอบรม  การบรรยาย การอภิปรายและปฏิบัติการ 

 8.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
       8.1  ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานเกี่ยวกับและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
       8.2  ผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
       8.3 ผู้สูงอายุที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาวมีโอกาสในการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรที่ปลอดภัย
และมีความม่ันใจในผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
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โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการชะลอวัย” 

ก าหนดการ 
การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการชะลอวัย” 

ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2559 
ณ  ห้องบรรยาย 308 อาคาร 3 ชั้น 3 และห้องพุทธชาด  อาคาร 4  ชั้น 3  คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 308 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ 
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 สมุนไพรที่ใช้ในเครื่องดื่มสมุนไพรและปัจจัยทีม่ีผลต่อคุณภาพ 
                                     โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ จนัทร์สกาว 
   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 10.30-10.45 น. พัก-รับประทานอาหารวา่ง 
 10.45-12.15 น. การบรรยาย กระบวนการแปรรูปสมุนไพรอย่างมีคุณภาพ 
  โดย รองศาสตราจารย์ ภก. ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา 
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  12.15-13.00 น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
          13.00-14.30 น. การบรรยาย  ความรู้พื้นฐานการผลิตเคร่ืองดื่มผลไม้ และน้ าสมนุไพร 
                        โดย  อาจารย์สุวรรณา เดชะรัตนางกรู สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
       คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 14.30-15.00 น. พัก-รับประทานอาหารวา่ง  
 15.30-16.30 น. การบรรยาย  การพาสเจอไรเซชันและสเตอริไลเซชนั  
       โดย อาจารย์สุวรรณา เดชะรัตนางกรู สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
วันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม 2559 ณ ห้องปฎิบัติการชั้น 3 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ และห้องปฏิบัติการสาขาวิชา
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 09.00-10.30 น. กลุ่มที่ 1 ปฏิบัติการ กระบวนการผลิตชาสมนุไพรและเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดแห้ง 
  โดย  รองศาสตราจารย์ ภก. ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา 
  ผู้ช่วยภาคปฏิบัติการ: นส. เนตรนภา มาค าเรือง และ นส.นชุรี ตันติสุวรรณโณ 
 10.30-10.45 น. พัก-รับประทานอาหารวา่ง 
 10.45-12.15 น. กลุ่มที่ 2 ปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพชาสมุนไพร และเครื่องดื่มสมุนไพร             ชนิด

แห้ง 
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  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ จนัทร์สกาว 
   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ผู้ช่วยภาคปฏิบัติการ: นายนันทวัชร เขตอุดมคีรี และ นส.วนิดา ไชยวงค ์
 12.15-1300 น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.30 น. กลุ่มที่ 3 ปฏิบัติการ กระบวนการผลิตเคร่ืองดื่มผลไม้ และน้ าสมุนไพร 
       โดย อาจารย์สุวรรณา เดชะรัตนางกรู สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  
 ผู้ช่วยภาคปฏิบัติการ: นส.ภัณฑริา อินต๊ะ และ นส.จงรักษ์ กุมูลธิ 

 14.30-15.00 น. พัก-รับประทานอาหารวา่ง  
 15.00-16.30 น. กลุ่มที่ 4 ปฏิบัติการ  การพาสเจอไรเซชันเครื่องดื่มผลไม้ และน้ าสมนุไพร 
                       โดย อาจารย์สุวรรณา เดชะรัตนางกรู สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  
 ผู้ช่วยภาคปฏิบัติการ: นายวฒันา เปลยนัทะ และ นส.แพรวนภา มาแจ้  

ปฏิบัติการ 4 เร่ืองท าพร้อมกัน โดยผู้เข้าร่วมปฏิบัติการแบ่งเป็น 4 กลุ่ม หมุนเวียนปฏิบัติการจนครบ 4 เรื่อง 
ปฏิบัติการที่ 1 และ 2 ที่ห้องปฏิบัติการชั้น 3 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปฏิบัติการที่ 3 และ 4 ที่ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยกีารพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้เข้ารว่มอบรมน ารถส่วนตัวมาด้วยเพื่อเดินทางระหว่างสองคณะ คณะละคร่ึงวัน) 
 
วันอาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม 2559 ณ ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 4 
เวลา 09.00-10.30 น. การบรรยาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนสมนุไพร 
  โดย ผู้แทนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 10.30-10.45 น. พัก-รับประทานอาหารวา่ง 
 10.45-12.15 น. การบรรยาย  การขึ้นทะเบียนเคร่ืองดื่มสมุนไพรและชาสมุนไพร 
  โดย ผู้แทนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 12.15-13.00 น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.30 น. การบรรยาย การจัดการสุขลักษณะส าหรับการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรและชาสมุนไพร 
  โดย  ผู้แทนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 14.30-15.00 น. พัก-รับประทานอาหารวา่ง  
 15.00-16.30 น. แนวทางการพัฒนาต่อยอดการผลิตเคร่ืองดื่มสมุนไพรและชาสมุนไพร 
  โดย  อาจารย์ ดร. ศศิธร ศิริลุน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์ ไชยสุต     
   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  ผู้ช่วยภาคปฏิบัติการ: นายวฒันา เปลยนัทะ และ นส.มานี แซล่ ี 
  



๕ 

 

 

(การกรอกใบสมัครกรุณาใช้เครื่องพิมพ์หรือ เขียนตัวบรรจง) 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการชะลอวัย 
ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 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   
                      ภายในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 หรือจนกว่าจ านวนรับจะเต็ม 
                 2.  หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อประสานได้ท่ี  คุณพัชรินทร์   วังคะวงษ์     

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

mailto:patcharindic@gmail.com

