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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปี 2561 

เร่ือง “เรียนรู้ผลิตภัณฑ์และเตรียมเคร่ืองส าอางครีม/โลชันขั้นพ้ืนฐาน” และ 
“การประยุกต์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่งส าอางรูปแบบครีม/โลชัน” 

วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 และ 14-15 มถิุนายน 2561 
ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
............................................................................. 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันเครื่องส ำอำงจัดเป็นสิ่งจ ำเป็นในชีวิตประจ ำวัน จึงท ำให้อุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงมีกำรเจริญเติบโตอยู่อย่ำง
ต่อเนื่อง โดยมีผู้สนใจประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องส ำอำงทั้งเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเป็นจ ำนวนมำก อย่ำงไรก็ตำมในกำรวิจัย
และพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงที่มีคุณภำพและมีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ประกอบกำรมีควำมจ ำเป็นต้องเรียนรู้และ
เข้ำใจในหลักกำรและทฤษฎีต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงที่ผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงในรูป
ครีม/โลชัน เป็นรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้มำกที่สุดในท้องตลำด รวมทั้งเภสัชภัณฑ์ส ำหรับใช้ภำยนอกมักเตรียมอยู่ในรูปครีม/
โลชัน เช่นกัน ควำมรู้พื้นฐำนในกำรเตรียมครีม/โลชันจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นในกำรตั้งต ำรับผลิตภัณฑ์เหล่ำนั้นเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่
สวยงำม น่ำใช้ มีคุณภำพ คงตัว และปลอดภัย นอกจำกนี้ยังสำมำรถน ำพ้ืนฐำนควำมรู้นี้ไปใช้ประยุกต์และพัฒนำเพ่ือเตรียม
ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีควำมแตกต่ำงและโดดเด่นจำกที่มีทั่วไป เช่น กำรเตรียมให้อยู่ในรูปลิควิดคริสตัลครีมเพ่ือช่วยเพิ่มควำมชุ่น
ชื้นแก่ผิว กำรผสมสำรสกัดจำกสมุนไพรเพื่อให้มีสรรพคุณตำมสำรส ำคัญในสมุนไพร  

ในกำรนี้หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำง ร่วมกับภำควิชำวิทยำกำรเภสัชกรรมและ
เภสัชอุตสำหกรรม และหน่วยวิจัยเครื่องส ำอำง ศูนย์นวัตกรรมทำงยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพ คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย จึงได้จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “เรียนรู้ผลิตภัณฑ์และเตรียมเครื่องส าอางครีม/โลชันขั้นพื้นฐาน” 
ให้แก่ผู้ผลิตในอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำง เภสัชกรและผู้ที่สนใจ ได้เข้ำร่วมกำรอบรมโดยมีเนื้อหำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เครื่องส ำอำงรูปแบบครีม โลชัน ทฤษฎีอิมัลชัน ชนิดและส่วนประกอบ กำรเตรียมในระดับห้องปฏิบัติกำรและอุตสำหกรรม 
กำรทดสอบคุณสมบัติทำงกำยภำพ และควำมคงตัวของผลิตภัณฑ์ ในภำคปฏิบัติผู้เข้ำร่วมกำรอบรมจะได้ทดลองเตรียมครีม/
โลชันในห้องปฏิบัติกำร และชมกำรสำธิตกำรเตรียมในระดับอุตสำหกรรม จำกนั้นส ำหรับผู้ที่สนใจที่จะเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ และทักษะในด้ำนกำรประยุกต์และพัฒนำผลิตภัณฑ์ครีม/โลฃัน สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรต่อเนื่องใน
เรื่อง “การประยุกต์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางรูปแบบครีม/โลชัน” โดยในกำรประชุมนี้จะมุ่งเน้นในกำรพัฒนำสูตร
ต ำรับ กำรประยุกต์สูตรต ำรับให้มีควำมหลำกหลำยในลักษณะทำงกำยภำพและประสิทธิภำพ และกำรประเมินต ำรับ เนื้อหำ
กำรอบรมประกอบด้วย กำรตั้งต ำรับผลิตภัณฑ์ครีม/โลชัน ชนิดของสำรก่ออิมัลชันต่อผลิตภัณฑ์ครีม/โลชัน แนวทำงในกำร
พัฒนำสูตรต ำรับและปัจจัยที่มีผลต่อกำรเตรียมผลิตภัณฑ์ครีม/โลชัน ควำมรู้เกี่ยวกับสำรที่ใช้เป็นส่วนประกอบในกำรเตรียม
ผลิตภัณฑ์ครีม/โลชันจำกบริษัทผู้ผลิต/จัดจ ำหน่ำย อำทิ แวกซ์ ซิลิโคน เพ่ือปรับเปลี่ยนลัฏษณะของผลิตภัณฑ์ครีม/โลชั นที่
ได้ให้มีควำมแตกต่ำงและโดดเด่นจำกผลิตภัณฑ์ทั่วไป กำรเติมสำรออกฤทธิ์ลงในผลิตภัณฑ์ครีม/โลชัน และในส่วนของ
ภำคปฏิบัติผู้เข้ำร่วมกำรอบรมจะได้ทดลองเตรียมผลิตภัณฑ์เพ่ือดูผลจำกสำรก่ออิมัลชัน และทดลองเตรียมผลิตภัณฑ์ที่
ประยุกต์ เนื่องจำกกำรเตรียมผลิตภัณฑ์ครีม/โลชันในทำงเครื่องส ำอำงและทำงยำมีหลักกำรและพ้ืนฐำนเดียวกัน ดังนั้นกำร
อบรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเภสัชกรในกำรผลิตเภสัชภัณฑ์ในรูปแบบครีม/โลชันเช่นกัน 
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2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำในพ้ืนฐำน กำรประยุกต์และพัฒนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง

ครีม/โลชัน กำรค ำนวณท่ีเกี่ยวข้อง และได้ทดลองเตรียมผลิตภัณฑ์ครีม/โลชัน 
 

3. รูปแบบการประชุม 
กำรอบรมนี้ประกอบด้วย กำรบรรยำย กำรฝึกปฏิบัติกำรและชมกำรสำธิต 

 

4. ผู้เข้าร่วมประชุม 
- เภสัชกร 
- ผู้ประกอบกำรทำงเครื่องส ำอำง 
- ผู้สนใจทั่วไปที่มีควำมรู้พื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ที่เก่ียวข้อง 
ทั้งนี้ภำคบรรยำยสำมำรถรองรับผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 80 ท่ำน และภำคปฏิบัติกำร จ ำนวน 40 ท่ำน 

 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำง คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- ภำควิชำวิทยำกำรเภสัชกรรมและเภสัชอุตสำหกรรม คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- หน่วยวิจัยเครื่องส ำอำง ศูนย์นวัตกรรมทำงยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพ คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย 
- หน่วยกำรศึกษำต่อเนื่อง คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

 

6. วัน – เวลาและสถานที่จัดประชุม 
- กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “เรียนรู้ผลิตภัณฑ์และเตรียมครีม/โลชันขั้นพ้ืนฐำน” ในวันที่ 15 – 16 มีนำคม 

พ.ศ. 2561 ณ คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรประยุกต์และพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงรูปแบบครีม/โลชัน” ในวันที่ 

14-15 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ณ คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำในพ้ืนฐำน กำรประยุกต์และพัฒนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงครีม/
โลชัน กำรค ำนวณท่ีเกี่ยวข้อง และได้ทดลองเตรียมผลิตภัณฑ์ครีม/โลชัน 
 

8. หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมที่เป็นเภสัชกรจะได้รับหน่วยกิตกำรศึกษำต่อเนื่องตำมมติคณะกรรมกำรกำรศึกษำต่อเนื่อง 
 

9. การลงทะเบียน 
ผู้สนใจเข้ำร่วมประชุมสำมำรถลงทะเบียนได้ที่หน่วยกำรศึกษำต่อเนื่อง คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย  โทรศัพท์ 02-218-8283 หรือ e-mail: CE@pharm.chula.ac.th โดยมีอัตรำค่ำลงทะเบียนดังนี้ 
 ค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ 2,500.00 บำท ส ำหรับภำคบรรยำยวันที่ 15 มีนำคม 2561 
 ค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ 4,500.00 บำท ส ำหรับภำคปฏิบัติกำรวันที่ 16 มีนำคม 2561 
 ค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ 4,000.00 บำท ส ำหรับภำคบรรยำยวันที่ 14-15 มิถุนำยน 2561 
 ค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ 3,500.00 บำท ส ำหรับภำคปฏิบัติกำรวันที่ 15 มิถุนำยน 2561 (ช่วงบ่ำย) 

ทั้งนี้กำรลงทะเบียนภำคปฏิบัติกำรจะให้สิทธิ์กับผู้ที่ลงควบกับภำคบรรยำยก่อน 
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10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 คุณอภิรดี ปัญญำงำม (หน่วยกำรศึกษำต่อเนื่อง) 

โทร. 02-218-8454, E-mail: CE@pharm.chula.ac.th 
 คุณจิตติมำ เพียรพัฒนสิน (หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำง)  

โทร. 02-218-8285, E-mail: jittimasaening@hotmail.com 
 
11. ก าหนดการประชุมวิชาการ - รำยละเอียดดังเอกสำรแนบหมำยเลข 1 
 
12. งบประมาณ - รำยละเอียดดังเอกสำรแนบหมำยเลข 2 
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เอกสำรแนบหมำยเลข 1 

 
 

ก าหนดการอบรม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปี 2561 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “เรียนรู้ผลิตภัณฑ์และเตรียมเคร่ืองส าอางครีม/โลชั่นขั้นพื้นฐาน” 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 
 

เวลา หัวข้อที่บรรยาย วิทยากร 
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน  
09.00 – 12.00 ผลิตภณัฑ์เครื่องส ำอำงรูปแบบครมี/โลชัน 

ทฤษฎีของอิมัลชัน ชนิดและส่วนประกอบ 
อ. ภญ. ดร.ดุษฎี ชาญวานิช 
ภำควิชำวิทยำกำรเภสัชกรรมและเภสัชอุตสำหกรรม 
คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

12.00 – 13.00 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 14.00 หลักกำรกำรเตรียมครีม/โลชัน ขั้นพื้นฐำน: ระดับ

ห้องปฏิบัติกำร 
อ. ภญ. ดร.ดุษฎี ชาญวานิช 
ภำควิชำวิทยำกำรเภสัชกรรมและเภสัชอุตสำหกรรม 
คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

14.00 – 15.00 หลักกำรกำรเตรียมครีม/โลชัน ขั้นพื้นฐำน: ระดับ
อุตสำหกรรม 

อ. ภก. ดร.วันชัย จงเจริญ 
ภำควิชำวิทยำกำรเภสัชกรรมและเภสัชอุตสำหกรรม 
คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

15.00 – 16.00 ควำมคงตัวของผลติภณัฑ์ครมี/โลชัน 
(ทฤษฎีและกำรทดสอบ) 

อ. ภญ. ดร.ดุษฎี ชาญวานิช 
ภำควิชำวิทยำกำรเภสัชกรรมและเภสัชอุตสำหกรรม 
คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 
 

เวลา หัวข้อที่บรรยาย วิทยากร 
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน 
09.00 – 12.00 Workshop: 

กำรเตรียมผลติภณัฑ์ครีม/โลชัน ชนิด o/w, w/o ใน
ห้องปฏิบัติกำร 

รศ. ภญ. ดร.พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท ์
รศ. ภญ. ดร.วราภรณ์ สุวกูล 
ผศ. ภญ. ร.ต.ท.หญิง ดร.วลัยศิริ ม่วงศิริ 
อ. ภญ. ดร.ดุษฎี ชาญวานิช 
อ. ภญ. ดร.จิตติมา ลัคนากุล 
ภำควิชำวิทยำกำรเภสัชกรรมและเภสัชอุตสำหกรรม 
คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

12.00 – 13.00 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 16.00 
 
 
 

 

สาธิต: 
 กำรเตรียมผลติภณัฑ์ครีม/โลชันโดยใช้เครื่องปั่นผสม 
(Homoginezer) 
 กำรประเมินคณุสมบัติทำงกำยภำพของผลิตภณัฑ์
ครีม/โลช่ัน ได้แก่ ลักษณะ ควำมหนืด pH ขนำด
อนุภำค ทดสอบชนิดของอิมัลชัน ควำมรูส้ึกสัมผัส 

รศ. ภญ. ดร.พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท ์
รศ. ภญ. ดร.วราภรณ์ สุวกูล 
ผศ. ภญ. ร.ต.ท.หญิง ดร.วลัยศิริ ม่วงศิริ 
อ. ภญ. ดร.ดุษฎี ชาญวานิช 
อ. ภญ. ดร.จิตติมา ลัคนากุล 
ภำควิชำวิทยำกำรเภสัชกรรมและเภสัชอุตสำหกรรม 
คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
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วันพฤหัสบดีท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 

เวลา หัวข้อที่บรรยาย วิทยากร 
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน  
09.00 – 12.30  กำรเตรียมครีม/โลชัน ทฤษฎีของอิมัลชัน ชนิด

ส่วนประกอบ (โดยสรุป) 
 หลักกำรพัฒนำและกำรตั้งสตูรต ำรับผลิตภณัฑ์ครีม/
โลชัน และปจัจัยที่มผีลต่อกำรเตรยีมผลิตภณัฑ์ครีม/
โลช่ัน 

ผศ. ภญ. ดร.อัญญพร ตันศิริคงคล 
รศ. ภญ. ดร.วราภรณ์ สุวกูล 
อ. ภญ. ดร.ดุษฎี ชาญวานิช 
ภำควิชำวิทยำกำรเภสัชกรรมและเภสัชอุตสำหกรรม 
คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

12.30 – 13.30 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.30 – 16.30 กำรพัฒนำ แนวโน้ม และกำรเลือกใช้ส่วนประกอบใน

ต ำรับครีม/โลชัน 
 สำรก่ออีมลัชัน ข้อดีข้อเสีย กำรเลอืกใช้ (วิทยำกรร่วม
จำกบริษัท Nikkol Chemical (Japan) Ltd.) 
 สำรกลุ่มน้ ำมัน ไขมัน แวกซ์ สำรเพิ่มควำมหนืดให้
ควำมชุ่มชื้น กำรเลือกใช้ (วิทยำกรร่วมจำกบริษัท 
Chemico Inter Corporation) 
 ซิลิโคน ในผลิตภ ณฑ์ครีม/โลชัน กำรเลือกใช้ 
(วิทยำกรร่วมจำกบริษัท Dow corning (Thailand) 
Ltd.) 

รศ. ภญ. ดร.วราภรณ์ สุวกูล 
อ. ภญ. ดร.ดุษฎี ชาญวานิช 
อ. ภญ. ดร.จิตติมา ลัคนากุล 
ภำควิชำวิทยำกำรเภสัชกรรมและเภสัชอุตสำหกรรม 
คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
และวิทยำกรจำกบริษัทผูผ้ลิต 

 

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 

เวลา หัวข้อที่บรรยาย วิทยากร 
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน  
09.00 – 10.00 ครีม/โลชัน เพื่อกำรน ำส่งสำรส ำคญั ผศ. ภญ. ดร.อัญญพร ตันศิริคงคล 

ภำควิชำวิทยำกำรเภสัชกรรมและเภสัชอุตสำหกรรม 
คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

10.00 – 11.30 สำรส ำคัญทีผ่สมในผลติภณัฑ์ ครมี/โลชัน หลักกำร
เตรียมกำรทดสอบประสิทธิภำพ และควำมคงตัว 

ผศ. ภญ. ร.ต.ท. หญิง ดร.วลัยศิริ ม่วงศิริ 
อ. ภญ. ดร.จิตติมา ลัคนากุล 
ภำควิชำวิทยำกำรเภสัชกรรมและเภสัชอุตสำหกรรม 
รศ. ภญ. ดร.อุบลทิพย์ นิมมานนติย์ 
ศูนย์นวัตกรรมทำงยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

11.30 – 12.30 รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
12.30 – 16.30 Workshop: “กำรพัฒนำและปรับปรุงสูตรต ำรบัครีม/

โลชัน” 
 กำรพัฒนำสูตรต ำรับผลิตภัณฑ์ครมี/โลชัน 
 กำรศึกษำผลของชนิดสำรท ำอิมลัชัน 
 กำรประเมินผลิตภณัฑ์ครมี/โลชัน 

รศ. ภญ. ดร.วราภรณ์ สุวกูล 
รศ. ภญ. ดร.พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท ์
ผศ. ภญ. ร.ต.ท.หญิง ดร.วลัยศิริ ม่วงศิริ 
ผศ. ภญ. ดร.อัญญพร ตันศิริคงคล 
อ. ภญ. ดร.ดุษฎี ชาญวานิช 
อ. ภญ. ดร.จิตติมา ลัคนากุล 
ภำควิชำวิทยำกำรเภสัชกรรมและเภสัชอุตสำหกรรม 
คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 


