กำหนดกำรอบรมเตรียมเอกสำรเพื่อประเมินควำมปลอดภัยของอำหำรใหม่
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ ประกอบการธุ รกิจอาหารมีความรู้ความเข้า ใจในการเตรีย มข้อมูล ด้านเอกสารเพื่ อประเมินความ
ปลอดภัยอาหารใหม่ ตลอดจนสามารถระบุวัตถุประสงค์ของการบริโภคทางสุขภาพของผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายอาหารใหม่
(Novel food) เพื่อการขออนุญาตขึ้นทะเบียน และเตรียมความพร้อมเพื่อขอขึ้นทะเบียนการกล่าวอ้างเพื่อสุขภาพ
08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 10.00 น.

พิธีเปิด/ที่มำและวัตถุประสงค์ของกำรประเมินควำมปลอดภัยอำหำรใหม่
ขอบเขต: การจัดตั้งศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย ที่มาและความสาคัญของการ
ประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่
โดย รศ.ดร. ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต ประธานคณะอนุกรรมการประเมินความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยอาหาร และทีป่ รึกษาศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย

10.00 – 10.30 น.

อำหำรว่ำง

10.30 – 12.00 น.

กำรขอขึ้ น ทะเบี ย นอำหำรใหม่ ต ำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ข (ฉบั บ ที่ 376)
พ.ศ. 2559 (Novel Food Regulation)
ขอบเขต: อาหารชนิดใดที่เข้าข่ายอาหารใหม่ (novel food) เอกสารรับรองความปลอดภัย
กรณีศึกษาอาหารใหม่ หน่วยงานประเมินความปลอดภัยที่ อ.ย. ยอมรับ ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาอนุญาต ขั้นตอนการพิจารณาและอนุมัติ
โ ด ย คุ ณ จิ ร า รั ต น์ เ ท ศ ะ ศิ ล ป์ นั ก วิ ช า ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ ย า ช า น า ญ ก า ร พิ เ ศ ษ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)

12.00 – 13.00 น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน

13.00 – 14.00 น.

กำรประเมินควำมปลอดภัยอำหำรใหม่ (Novel Food Risk Assessment)
ขอบเขต: ปริม าณแนะน าในการบริโ ภคที่ ผู้ ป ระกอบการเสนอเพื่ อการขึ้น ทะเบี ย นอยู่ ใ น
ขอบเขตความปลอดภัยหรือไม่ เอกสารหลักฐานทางวิชาการด้านความปลอดภัยและการระบุ
วัตถุประสงค์ในการบริโภคเพื่อยื่นประกอบการประเมิน ขั้นตอนการขอรับการประเมินจาก
ศูนย์ประเมินความเสี่ยง
โดย ผศ.ดร. ชนิพรรณ บุตรยี่ ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย (TRAC)

14.00 – 14.45 น.

กำรประเมินกำรได้รบั สัมผัสของอำหำรใหม่
ขอบเขต: การประเมิ น การได้ รั บ สั ม ผั ส อาหารใหม่ แ ละองค์ ป ระกอบในอาหาร (food
ingredient) ที่เข้าข่ายอาหารใหม่จะขอรับการประเมิน
โดย ผศ.ดร. ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย (TRAC)

14.45 – 15.00 น.

อำหำรว่ำง

15.00 – 16.00 น.

กำรขออนุญำตกล่ำวอ้ำงทำงสุขภำพ (Health Claim)
โดย คุณมยุรี ดิษย์เมธาโรจน์ นักวิชาการอาหารและยาชานาญการ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)

16.00 – 16.20 น.

แหล่งทุนสนับสนุนกำรวิจัยสู่นวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอำหำร
ขอบเขต: แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนการวิจัยแก่ผปู้ ระกอบการ และรายละเอียดการขอรับทุน
โดย นางสาวสุชาดา ไกรเพชร เจ้าหน้าที่ศนู ย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย (TRAC)

16.20 – 16.30 น.

สรุปและปิดกำรอบรม
โดย รศ.ดร. ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต

16.30 – 17.00 น.

กิจกรรมกำรให้คำปรึกษำแก่ผปู้ ระกอบกำรธุรกิจอำหำร
โดย เจ้าหน้าที่ อ.ย. และ เจ้าหน้าที่ศนู ย์ TRAC

หมำยเหตุ กำหนดกำรอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม

ใบลงทะเบียน
อบรมกำรเตรียมเอกสำรเพื่อประเมินควำมปลอดภัยของอำหำรใหม่
สำหรับผูป้ ระกอบกำรธุรกิจอำหำร รุ่นที่ 4
วันที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมทับขวัญ รีสอร์ท แอนด์ สปำ จังหวัดนนทบุรี

แบบลงทะเบียน
ชื่อ-นำมสกุล  นำย  นำง  นำงสำว  อื่นๆ ระบุ
สถำนที่ทำงำน (บริษัท/หน่วยงำน)
สถำนที่ติดต่อ
อำเภอ (เขต)
โทรศัพท์

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์มือถือ

โทรสำร
E-mail

ลงชื่อ

ผู้สมัคร

วันที่
อัตรำค่ำลงทะเบียน 3,000 บำท/ท่ำน โปรดชำระเงินภำยใน วันศุกร์ที่ 19 กรกฎำคม 2562 ***จากัดรุ่นการอบรมรุ่นละ 30 คนเท่านั้น***
(อัตรานี้รวมเอกสารประกอบการอบรม/อาหารว่าง/อาหารกลางวัน/การให้คาปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ อ.ย. และเจ้าหน้าที่ศูนย์ TRAC)
กำรชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาศาลายา
ชื่อบัญชี “มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ”
บัญชีเลขที่ 316-400266-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศาลายา
กรุณาส่งใบลงทะเบียน และหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ – ที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จมาที่
ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย Email: tracthailand@gmail.com หรือ โทรสาร 02 889 3673
ติดต่อ คุณสุชาดา หรือ คุณกนกนาฏ โทร. 02 800 2380 ต่อ 119 หรือ 092 251 5712 หรือ 087 826 1717

โรงแรมทับขวัญ รีสอร์ท แอนด์ สปำ จังหวัดนนทบุรี

