
 

 
 
 

ชุดทดสอบสารอันตรายในเคร่ืองส าอางประสิทธิภาพสูง 
 

ค าส าคัญ (Keyword) ท่ีน่าสนใจ: ชุดทดสอบ; ความปลอดภัยของเคร่ืองส าอาง; ผิวขาว; ปรอท;  
 ไฮโดรควิโนน; ความเป็นกรด 

 
องค์ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ 

เป็นส่วนหนึ่งของ core technology คือผลงานการศึกษาตัวตรวจวัดทางเคมีท่ีจ าเพาะกับโลหะ
ชนิดต่างๆ 
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ปัญหาเร่ืองโลหะหนักเช่น ปรอทในประเทศไทย และประเทศเพ่ือนบ้าน 
-  Hamann CR, Boonchai W, Wen L, Sakanashi EN, Chu CY, Hamann K, et al. 

Spectrometric analysis of mercury content in 5 4 9  skin-lightening products: Is mercury 
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ปัญหาเคร่ืองส าอางอันตรายในประเทศอ่ืนๆ เช่น แอฟริกา จีน และเม็กซิโก เป็นต้น แสดงให้เห็นถึง
อันตรายที่ถูกมองข้ามไป และเป็นโอกาสในการท าตลาดของประเทศในกลุ่มน้ี รวมถึงปัญหาที่ส่งผลกับ
สุขภาพ และกรณีเด็กและหญิงต้ังครรภ์ 
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ท่ีมาและความส าคัญ และรายละเอียดผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ  

ในประเทศไทยปัญหาสารอันตรายในเคร่ืองส าอางมีมานานกว่าสิบปี แต่ไม่มีชุดทดสอบที่มีประสิทธิภาพ
สูงในการคัดกรองท าให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้งาน เช่น ปรอทสะสมในไตท าให้ไตอักเสบและอาจ
พิการในที่สุด ส่งผลกระทบในระยะยาวต่องบประมาณด้านสาธารณสุขของประเทศ การลงทุน เพื่อวิจัยและ
พัฒนาชุดทดสอบที่จ าเพาะกับตลาดเคร่ืองส าอางมีต้นทุนและความเสี่ยงสูงท าให้ปัญหาไม่ดีขึ้น เห็นได้จากชนิด
และสัดส่วนของเคร่ืองส าอางอันตรายไม่ได้น้อยลงในระยะสิบปีที่ผ่านมา ส่งผลเสียทั้งด้านสาธารณสุขและ
ภาพลักษณ์ของเคร่ืองส าอางของประเทศ 

แนวคิดใหม่คือพัฒนาชุดทดสอบที่มีความจ าเพาะสูง (แก้ปัญหาชุดทดสอบความจ าเพาะต่ า) เห็นผล
ชัดเจน ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ซับซ้อน ใช้สารตัวอย่างน้อย (เน่ืองจากเคร่ืองส าอางอาจมีราคาสูงและปริมาณไม่มาก) 
ที่ท้าทายคือต้องท าให้เห็นผลทดสอบได้เร็ว และราคาไม่สูงนัก ซึ่งจะต้องพัฒนาเทคนิคท าให้น้ ายาที่ไวต่อ
ปฏิกิริยามีความคงตัวดี และมี shelf-life เกินกว่า 6 เดือน และดีพอส าหรับการจัดส่งที่อุณหภูมิปกติ การ
เลือกใช้รูปแบบที่เป็นขวดน้ ายาหยดเหมือนกันทั้ง 3 ชนิด ท าให้ผู้บริโภคใช้งานได้ง่าย และยอมรับในการ
ทดสอบ ได้มีการทดสอบตลาดโดยผู้ใช้จริงในระดับหน่ึง ผลที่ได้จะถูกยืนยันด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณ
สารในห้องทดลองอีกคร้ัง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้สามารถด าเนินการได้เองในสภาวะทั่วไป  

ผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบทางเคมีประสิทธิภาพสูงเพื่อทดสอบความปลอดภัยของเคร่ืองส าอางฟอกผิวขาว  
ประกอบด้วยชุดทดสอบทางเคมี 3 ชนิด ได้แก่ชุดทดสอบสารปรอท ชุดทดสอบสารไฮโดรควิโนน และชุด
ทดสอบความเป็นกรดของเคร่ืองส าอาง 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดทดสอบความปลอดภัยของเคร่ืองส าอางเหล่าน้ี ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงและได้มี
การน าเสนอและทดสอบกับผู้ใช้งานหลายร้อยราย จากการเก็บข้อมูลพบว่าตลาดภายในประเทศมีปัญหาสาร
ปรอทอันตรายในเคร่ืองส าอางสูงอย่างน่าตกใจทั้งจ านวนที่พบ และปริมาณสารอันตรายที่สูงกว่าที่ก าหนดให้มี
ได้ (1 ppm) กว่าหมื่นเท่า ชุดทดสอบที่มีประสิทธิภาพดีอาจจะไม่ได้สร้างรายได้ให้กับผู้พัฒนามากเท่ากับ
จ านวนเงินที่ภาครัฐสามารถประหยัดจากการมีผู้ป่วยที่ใช้ผลิตภัณฑ์อันตรายน้อยลง สารปรอทปริมาณสูงจะ
สะสมในไต และท าให้ไตอักเสบและอาจพิการในที่สุด ซึ่งการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเป็นภาระทางสาธารณสุข
อย่างมากในแต่ละปี การสนับสนุนให้ชุดทดสอบประสิทธิภาพสูงเกิดการใช้งานได้จริง จะท าให้ภาครัฐลดภาระ
ประเทศ สามารถประหยัดงบประมาณในการรักษา นอกจากน้ีปัญหาเคร่ืองส าอางอันตรายยังพบได้ทั่วโลก ท า
ให้ชุดทดสอบเหล่าน้ีมีศักยภาพในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้ 

 
การประยุกต์ใช้  

น้ ายาทดสอบบรรจุอยู่ในขวดหยด ใช้ทดสอบได้ 20 คร้ัง โดยใช้ตัวอย่างเคร่ืองส าอางเพียง 0.2 กรัมและ
น้ ายาทดสอบ 1 หยด ใช้เวลาทดสอบ 1 นาที เห็นผลได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า ใช้เพื่อทดสอบว่าเคร่ืองส าอางมี
สารอันตรายหรือไม่ โดยน้ ายาทดสอบสารปรอทมีความไวต่ าสุดที่ 1 ส่วนในล้านส่วน (ตามข้อก าหนดของ
กระทรวงสาธารณสุข) น้ ายาทดสอบสารไฮโดรควิโนนมีความไวต่ าสุดที่ 10 ส่วนในล้านส่วนและชุดทดสอบ
ความเป็นกรดจะเปลี่ยนสีเตือนเมื่อผลิตภัณฑ์มีความเป็นกรดต่ ากว่าพีเอช 3.0 (มาตรฐานระหว่าง 3.5-7.5) ชุด
ทดสอบทั้ง 3 ชนิดถูกพัฒนาเพื่อใช้ทดสอบเคร่ืองส าอางโดยเฉพาะ และใช้ลักษณะขวดหยดเช่นเดียวกันเพื่อ
ความเข้าใจได้ง่ายในการใช้งานจริง รูปแบบการใช้งานในลักษณะอื่นๆ เช่น แผ่นทดสอบท าได้ยากเพราะความ
หนืดของครีมนวัตกรรมชุดทดสอบเหล่าน้ีตอบปัญหาสารอันตรายในผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางฟอกผิวขาว ที่เป็น
ปัญหาอย่างมาก จากการส ารวจโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบว่า ผลิตภัณฑ์ครีมฟอกผิวขาว
กว่าร้อยละ 25 มีปัญหาสารอันตราย สารห้ามใช้ และไม่ได้มาตรฐาน นอกจากน้ีชุดทดสอบที่มีใช้งานก็ยังมี
ประสิทธิภาพต่ า (ให้ผลลบเทียม) ซึ่งส่งผลเสียต่อผู้บริโภค ชุดทดสอบเคร่ืองส าอางที่พัฒนาใหม่น้ีจึงมีตลาดเดิม
รองรับในระดับหน่ึง 

 



 

 
o Simple 
o Sensitive 
o Easy to use 
o Clear results 
o <$1/test 

 
 

กระบวนการท างานสามารถทดสอบได้ในขั้นตอนเดียว คือใช้ช้อนพลาสติกตักครีมตัวอย่างประมาณคร่ึง
ช้อนและหยดน้ ายาทดสอบ ที่ผ่านการพัฒนาสูตรให้เหมาะสม จ านวน 1 หยด จากน้ันคนให้เข้ากัน จะเห็นผล
ด้วยตาเปล่าภายใน 1 นาทีว่าตัวอย่างมีสารอันตรายหรือไม่อย่างชัดเจน โดยเทียบกับแถบสีมาตรฐาน โดย
สามารถชมคลิปการสาธิตการทดสอบได้ตามลิงค์และ QR code ต่อไปน้ี 

 
คลิปสาธิตการทดสอบสารปรอท 

 
youtube/ngg3yxC6u2Q 

คลิปสาธิตการทดสอบไฮโดรควิโนน 

 
youtu.be/p1NcSV869-A 

คลิปสาธิตการทดสอบความเป็นกรด 

 
youtu.be/M9N7KS896Q8 

 
 
จุดเด่นและจุดขายของผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ  

โดยภาพรวมชุดทดสอบเคร่ืองส าอางในรูปแบบน้ ายาหยด ท าให้ใช้สะดวกในขั้นตอนเดียว (ตัก-หยด-คน-
สังเกตสี) ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อน เห็นผลเร็ว/ชัดเจน ใช้ตัวอย่างน้อย ไม่ต้องเตรียมตัวอย่าง มีประสิทธิภาพ
สูงที่สุดในตลาด มีความเสถียรดี จัดส่งและน าไปใช้ได้โดยไม่ต้องแช่ เย็น ราคาต่อการทดสอบประมาณ 20-25 
บาท 

 
 
 
 
 
 



 

รายการ สิ่งที่มีอยูแ่ล้วในปัจจุบัน 
(แสดงจุดด้อยของสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน) 

แนวคิดหรือเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในผลิตภัณฑ ์
(แสดงจุดเด่นของสิ่งที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์) 

ปฏิกริิยาเคมทีี่เกี่ยวข้อง ที่ม ี
ความจ าเพาะสูง 
(ชุดทดสอบสารปรอท) 

ชุดทดสอบปรอทแอมโมเนีย (กระทรวง
สาธารณสุข)เป็นวิธีทดสอบทางอ้อม ตรวจ
แอมโมเนียที่ท าให้ความเป็นด่างสูงขึ้น ไม่ใช่
ทดสอบสารปรอทโดยตรง ให้ผลลบ 
เทียม และส่งผลเสียกบัผูบ้ริโภค 

เทคโนโลยีที่ใช้ในชุดทดสอบปรอท ท าปฏิกริยิา
อย่างจ าเพาะกับปรอท มปีระสิทธภิาพสูง 

ขั้นตอนการใช้งาน 
(ชุดทดสอบสารปรอท) 

ทั้งชุดทดสอบสารปรอทแอมโมเนีย และชุด
ทดสอบจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ มี
หลายขั้นตอนในการใช้ เห็นผลไม่ชัดเจน น้ ายา
สีน้ าเงิน เปลี่ยนสีเป็นส้ม แต่มีความจ าเพาะต่ า 
เปลี่ยนสไีด้กับโลหะอื่นๆ 

ชุดทดสอบที่น าเสนอใหม่มีจุดเด่นคือ มี
ความจ าเพาะกับปรอทเท่าน้ัน แสดงสีผลการ
ทดสอบอย่างชัดเจน ในเวลาสั้น ผ่านการพัฒนา
ให้เหมาะกบัการใช้ทดสอบเครือ่งส าอาง ที่ใช้
ตัวอย่างปริมาณน้อย และไม่ต้องเตรยีมตัวอย่าง 

การใช้งานที่ไม่ซับซ้อน ใช้การตัก และเขย่า รวมถึงการที่ต้องให้ความ
ร้อนโดยการต้ม (ทดสอบปรอทแอมโมเนีย) 

ใช้น้ ายาหยด ท าให้ได้ผลทดสอบที่เร็ว ปัญหา
ความเสถียรของน้ ายา ถูกพัฒนาให้เสถยีรและ
เป็นเทคโนโลยีการลอกเลียนไปในตัว 
(chemical protection) 

รูปแบบการใช้งานที่ 
สอดคล้องกัน 

การทดสอบปรอท และไฮโดรควิโนน โดยกรม
วิทย์การศาสตร์การแพทย์ มรีูปแบบที่ต่างกัน 
ท าให้เข้าใจยากในการใช้ 

ชุดทดสอบทั้ง 3 ชนิด ใช้ขวดน้ ายาหยด
เหมือนกัน และมีวิธีใช้เหมือนกันคือ ตัก
ตัวอย่าง-หยดน้ ายา-ดูผลเท่าน้ัน ท าให้ใช้ได้ง่าย 
และท าให้ท าการตลาดได้สะดวกขึ้น (การพัฒนา
รูปแบบอื่น เช่น แผ่นทดสอบ จะมีข้อจ ากัด
ต่างๆ กัน เช่น ปฏิกิริยาที่เกิดช้ามากกว่าร้อย 
เท่าด้วยความหนืดของตัวอย่าง) 

 
รางวัลท่ีเคยได้รับ และตัวอย่างการน าผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ ไปทดสอบหรือใช้งาน  

ชุดทดสอบสารปรอทในเคร่ืองส าอางได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT 
Performance Test Certificate No. CI-0297-19) 
  



 

ข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ กับคู่แข่ง 
 

ผลิตภัณฑ์คู่แข่ง หน่วยงาน/บริษัท  
1. ชุดทดสอบปรอทแอมโมเนีย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการใช้มานาน ให้ผลลบเทียม วิธีการ

ทดสอบแบบอ้อม ใช้งานยาก 
2. ชุดทดสอบปรอทในเคร่ืองส าอาง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

นครสวรรค์ 
ใช้วิธี dithizone ที่มีความจ าเพาะต่ า 
ให้สีไม่ชัดเจนกับสารปรอท 

3. ชุดทดสอบปรอทในเคร่ืองส าอาง คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ใช้วิธีเดียวกับ 2) ประสิทธิภาพต่ า 

  
ผู้ท่ีเหมาะน าผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ ต่อยอดเชิงพาณิชย์  

ผู้จ าหน่ายและผู้ผลิตเคร่ืองส าอาง โดยผู้ใช้ต้องการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในฐานะผู้ใช้ 
ผู้ผลิตและจ าหน่ายจะใช้เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของ quality assurance ในขั้นตอนผลิตและจ าหน่าย ให้ผู้บริโภค
เชื่อถือ 
 
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

- กลุ่มผูบ้ริโภคที่ใส่ใจในความปลอดภัยของสินค้าที่ใช้ 
- ผู้ผลิตเคร่ืองส าอางที่รับผิดชอบและสร้างมาตรฐานความปลอดภัย 
- บริษัทจัดจ าหน่ายเคร่ืองส าอางที่ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ 
- หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐ 
- ตลาดในต่างประเทศ ที่มีปัญหาเคร่ืองส าอางมีสารอันตราย 
 

ความสามารถในการผลิตต่อเดือน หรือ แผนท่ีวางไว้เก่ียวกับความสามารถในการผลิตต่อเดือน  
มีก าลังผลิตสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 10,000 ชิ้น/เดือนซึ่งเพียงพอต่อตลาดผู้ซื้อในปัจจุบัน โดยสามารถ

เพิ่มก าลังผลิตได้เมื่อมีความต้องการของตลาดมากขึ้น  
 
ช่องทางการจ าหน่าย/ติดต่อ  

Facebook: fb.com/mercurytestkit  
Line: @mercurytestkit 

 
 
 
 



 

เอกสารโฆษณา (Marketing materials)  
 

 
 

 
 



 

Business Model Canvas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รูปภาพประกอบ และวีดีโอคลิป: 
 

คลิปสาธิตการทดสอบสารปรอท 

 
youtube/ngg3yxC6u2Q 

คลิปสาธิตการทดสอบไฮโดรควิโนน 

 
youtu.be/p1NcSV869-A 

คลิปสาธิตการทดสอบความเป็นกรด 

 
youtu.be/M9N7KS896Q8 

 


