วันที่ 9-11 กันยายน 2558 ณ สมาร์ทแล็บ ฮอลล์ 107 ไบเทค บางนา

ดำ�เนินรายการโดย อ. หรรษา มหามงคล

ดำ�เนินรายการโดย ดร. กุลนาถ ทองขาว

ดำ�เนินรายการโดย ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

อ. หรรษา มหามงคล เป็นอาจารย์ประจำ�ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ และเป็ นที่ ป รึ ก ษาให้ กั บ บริ ษั ท เครื่ อ งสำ � อาง
หลายแห่ง ท่านได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัยลอง ไอส์แลนด์ นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ท่านมีประสบการณ์
มากกว่า 15 ปี ในด้านเทคโนโลยีการสร้างตำ�รับเครื่องสำ�อาง

ดร. กุลนาถ ทองขาว เป็นอาจารย์ประจำ�ที่ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับปริญญา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) และปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ) จากมหาวิทยาลัย
มหิดล และปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแห่ง
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา งานวิจัยของ ดร. กุลนาถ เกี่ยวกับด้าน
เชื้อก่อโรคในอาหาร พิษวิทยา ความปลอดภัยอาหาร และความมั่นคง
ทางอาหารด้วย

ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตร มีประสบ
การณ์ในด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการ
ศึกษา ในปัจจุบัน ท่านดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการศูนย์ทรัพย์สินทาง
ปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10:00-10:20 น. พบผู้เชี่ยวชาญ
10:30-12:15 น. ตามติดอุตสาหรรมเครื่องสำ�อาง
• ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องสำ�อางในภูมิภาคอาเซียน
โดย ลิลลี แลม นักวิเคราะห์ ยูโรมอนิเตอร์
• การจดแจ้งเครื่องสำ�อาง และข้อจำ�กัดฉลากของประเทศจีน
โดย อัลเบิร์ท เหลียง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ศูนย์ทรัพยากรทาง
เทคนิคเครื่องสำ�อางแห่งฮ่องกง
13:00-14:30 น. การสร้างตำ�รับเครื่องสำ�อาง
• การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำ�อางจากสมุนไพรไทย
โดย อ. ภัทรา อะหมะดี พีรซะหีด ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
• ส่วนผสมเครืองสำ�อางเพื่อปกป้องผิวจากมลภาวะ
โดย ดร. จิระพันธ์ ม่วงเจริญ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด หน่ำ�เซียน
• สารสกัดธรรมชาติที่น่าสนใจ
โดย เครื่องหอมไทยจีน
14:30-15:00 น. พบผู้เชี่ยวชาญ
15:15-16:45 น. สารกันเสียในเครื่องสำ�อาง
• สารกันเสียธรรมชาติกับพาราเบน?
โดย อ. เพ็ญจิตร เจริญศิริ ผู้เชี่ยวชาญจุลชีววิทยาเครื่องสำ�อาง
• การทดสอบความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา (Challenge test) ใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง
โดย ดร. อัญชลี ละอาด ผู้จัดการ บีโอ เมริเยอร์

10:00-10:20 น. พบผู้เชี่ยวชาญ
10:30-12:15 น. โลหะหนักในอาหาร
• กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโลหะหนักในอาหาร อินเตอร์เทค เทสติ้ง
เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำ�กัด
• เทคโนโลยีล่าสุดในการวิเคราะห์โลหะหนักในผลิตภัณฑ์อาหาร
โดย ตรัน นัม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ธาตุด้วยอะตอมมิกแอบ
ซอร์พชันสเปกโทรสโกปี อนาไลติคเยน่า เอจี ประจำ�ภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิค
13:00-14:30 น. ซูเปอร์ฟู้ด และการเติมสารอาหารที่จำ�เป็นใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร
• ควินัว: แหล่งโปรตีนที่สมบูรณ์
โดย หลุยส์ เฟลิเป อาเบญา ซีอีโอ แฟคทเรีย ควินัว สหรัฐอเมริกา
• การเติมสารอาหารลงในอาหาร: โพรไบโอติคในผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่
แข็ง และการเติมวิตามินและแร่ธาตุในฝรั่งแช่บ๊วยด้วยวิธีอินฟิวชัน
โดย ดร. ปนิดา บรรจงสินศิริ นักวิจัยอาวุโส วว.
14:30-15:00 น. พบผู้เชี่ยวชาญ
15:15-16:45 น. การวิเคราะห์สารอาหาร และฉลากอาหาร
• การวิเคราะห์สารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหารที่ซับซ้อน
โดย อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำ�กัด
• การวิเคราะห์เพื่อฉลากอาหาร โดย อ. มยุรี ลีลาวชิโรภาส
ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร

13:30-13:50 น. พบผู้เชี่ยวชาญ
14:00-15:30 น. ทางลัดเพื่อความสำ�เร็จในงานวิจัยพัฒนา
• การพัฒนาอุตสากรรมด้วยงานวิจัย กรณีศึกษา
และการสนับสนุนจาก iTAP
โดย ดร. พิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย์
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
• เทคนิคในการวิจัยและพัฒนา: การสืบค้นและใช้ประโยชน์สิทธิบัตร
โดย อ. ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตร
หมายเหตุ
• เข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
• เมื่อท่านลงทะเบียนเข้างาน SMART LAB ผ่านเว็บไซต์อินโนแล็บแล้ว
ท่านสามารถรับป้ายชื่อได้ในวันที่ 9-11 กันยายน ที่เคาท์เตอร์ลงทะเบียน
ล่วงหน้า (Pre-registration) ที่หน้าฮอลล์ 107 และ 105 ไบเทค และใช้
ป้ายชื่อนี้ในการเข้าร่วมงานไทยแลนด์แล็บ 2015 ได้
• ดำ�เนินรายการเป็นภาษาไทย โดยมีล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษ
• ท่านสามารถปรึกษาปัญหาในการทำ�งานกับผู้ดำ�เนินรายการของเราในช่วง
“พบผู้เชี่ยวชาญ“
• สมาชิกนิตยสารอินโนแล็บ ลุ้นรับของขวัญพิเศษ
• กำ�หนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้
• ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 25 สิงหาคม 2558

สำ�รองที่นั่งได้ที่ www.innolabmagazine.com
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