แบบฟอรมลงทะเบียน

รับสมัครจํานวนจํากัด

ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง).....................................................................................................................................
ตําแหนง.............................................................................................................................................................
หนวยงาน/บริษัท.................................................................................................................................................
ที่อยูในการออกใบเสร็จรับเงิน..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................E-mail:...........................................................................
โทรศัพท/มือถือ............................................................................โทรสาร ................................. .........................

คาลงทะเบียน (รวมคาอาหารวาง, อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิก FoSTAT รหัส....................... ราคา 3,800 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)
บุคคลทั่วไป ราคา 4,100 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)
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FoSTAT-Public Training

เรื่อง มาตรการควบคุมสารกอภูมิแพในอาหาร
(Food Allergen Management)
วันที่ 29 – 30 เมษายน 2556 เวลา 08.30 น.-16.00 น.
ณ โรงแรม ริชมอนด นนทบุรี

P56006

♦วิธีการชําระเงิน โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชื่อบัญชี สมาคม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย
เลขที่ 374-1-60907-6 ประเภทบัญชี เงินฝากออมทรัพย
แลวสงหลักฐานการโอนเงินพรอมชื่อและที่อยูสําหรับการ
ออกเอกสารใบเสร็จรับเงินมาที่ โทรสาร : 02-942-8527

♦ กรณีที่ทานไมสามารถเขารวมการสัมมนาได
กรุณาแจงยกเลิกกอนวันจริง 3 วัน
หากเลยกําหนดดังกลาว สมาคมฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการคืนเงินคาลงทะเบียนทั้งหมด

........................

บิ๊กซี

สิ่งตีพิมพ

สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย
หอง 722 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หากไมมีผูรับ!! กรุณาสงตอไปยังผูจัดการฝายฝกอบรมหรือฝายบุคคล
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โปรแกรมสัมมนา

เรื่อง มาตรการควบคุมสารกอภูมิแพในอาหาร
(Food Allergen Management)

หลักการและเหตุผล
การบริโภคอาหารที่แตกตางกันในแตละทองถิ่น และแตละพื้นที่ สงผลใหอาหารที่กอใหเกิด
ภูมิแพมีความแตกตางกัน อีกทั้งความแตกตางทางพันธุกรรมของมนุษย ซึ่งปจจุบันสถาณการณภูมิแพใน
อาหารทวี ค วามรุ น แรง และมี ค วามหลากหลายมากยิ่ ง ขึ้ น ทํ า ให ห ลายประเทศให ค วามสํ า คั ญ ใน
กระบวนการผลิต และเรื่องการติดฉลากอาหารที่กอใหเกิดภูมิแพของประเทศคูคาสําคัญ รวมทั้งที่ผูบริโภค
ใหความสนใจมากขึ้น และมีการออกเปนกฎหมายในหลายๆประเทศ ดังนั้นผูประกอบการในอุตสาหกรรม
อาหาร ควรใหความสนใจในเรื่องนี้ สําหรับผูบริโภคเมื่อทราบแลววาอาหารประเภทใดเปนอาหารกอ
ภูมิแพ ตองระมัดระวังและสังเกตในการบริโภคของตัวทานเองเพื่อความปลอดภัยของชีวิต
คงมีหลายคนตั้งคําถามวา เราจะจัดการ หรือควบคุมอาหารกอภูมิแพในอุตสาหกรรม
อาหารไดอยางไร เพื่อไมใหผูบริโภคเกิดอันตราย หรือมีการปนเปอนอยางไมตั้งใจเกิดขึ้น
ทางสมาคมฯจึงเล็งเห็นความตองการดังกลาว จึงไดมีการจัดสัมมนา Public-Training ในหัวขอ “มาตรการ
ควบคุมสารกอภูมิแพ ในอาหาร (Food Allergen Management) เพื่อแกไขปญหาดังกลาวใหกับ
ภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทย โดยมีการปรับปรุงเนื้อหา ใหมีความครอบคลุมประเด็นสําคัญ เพื่อชี้แนะแนว
ทางการแก ไ ขป ญ หา โดยได รั บ เกี ย รติ จ ากวิ ท ยากรผู เ ชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ เ กี่ ย วข อ งโดยตรง เพื่ อ ให
อุตสาหกรรมอาหารสามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมไปประยุกตใชกับองคกรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

วัตถุประสงค
1. เพื่อแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประเด็นความปลอดภัยอาหาร ใหแก ผูประกอบการ นักวิชาการ
นักวิจัย หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูสนใจทั่วไป
2. สรางเครือขายระหวางกลุมอุตสาหกรรมอาหาร กับนักวิชาการ/นักวิจัย เพื่อใหเกิดความรวมมือใน
การทํางาน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารรวมกัน
3. เปนเวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพรอมของประเทศไทย ใน
ประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร
คุณสมบัติผเู ขาอบรม
ผูประกอบการแปรรูปอาหาร ผูปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อาจารย นักวิจัย
นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป
การเดินทาง
- ลงทางดวนงามวงศวาน ฝงแคราย ตรงขึ้นสะพานขามแยกแคราย
ผานบิ๊กซีไปขึ้นสะพานกลับรถ โรงแรมอยูถัด The Hotel
- รถประจําทางสาย 18 134 177 191 388
- รถตู เสนทางรัตนาธิเบศร ที่จะไป บางบัวทอง บางใหญ ทาอิฐ

เวลา
08.30 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 – 11.30

11.30 – 12.30
12.30 – 16.00
(Break)

เวลา
09.00 – 12.00
(Break)

12.00 – 13.00
13.00 – 16.00
(Break)

วันที่ 29 เมษายน 2556
หัวขอ
วิทยากร
ลงทะเบียน /รับเอกสาร
รับประทานอาหารวางชวงเชา
- กลไกการเกิดภูมิแพอาหารในรางกาย
พญ.ยิ่งวรรณ เจริญยิ่ง
- ขอมูลและกรณีศึกษาการแพอาหารของไทย
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาหารที่กอใหเกิดการแพ
คุณปริญา จันทรัตน
(Food Allergen)
Standards Officer
-กฎหมายอาหารของแตละประเทศในประเด็น
สํานักงานมาตรฐาน
Food Allergen
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
-กฎหมายฉลากสําหรับสินคาที่มี Allergen เปน
สวนประกอบ
วันที่ 30 เมษายน 2556
หัวขอ
วิทยากร
คุณปริญา จันทรัตน
- ความสําคัญของ Food Allergen กับการ
Standards Officer
ประยุกตใชระบบ BRC issue 6
สํานักงานมาตรฐาน
- มาตรการควบคุมเพื่อปองกันการปนเปอนขาม
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

สําหรับ Food Allergen ในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร (พรอมยกตัวอยาง)
- Validation มาตรการการควบคุม Food Allergen
พักรับประทานอาหารกลางวัน
-การตรวจสอบอาหารกอภูมิแพตกคาง
-Clean Validation รวมกับการ swab เพื่อตรวจสอบ

ดร.ปนัดดา ซิลวา
กรมวิทยาศาสตรการแพย

ความสะอาดภาชนะอุปกรณ หรือพื้นผิวที่วางอาหาร

ลงทะเบียน ONLINE ไดที่ www.fostat.org

หรือสงแบบตอบรับมายัง ฝายฝกอบรม
โทรศัพท 02 942 8528 , 083 908 0797 โทรสาร 02 942 8527
Email: training@fostat.org ; seminar@fostat.org
*** รับจํานวนจํากัด และปดรับสมัครเมือ
่ ครบจํานวนทีก
่ ําหนด ****

