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ศูนยวจัิยสุขภาพและความงาม มาโนเซ (MANOSÉ) 

งานบรกิารการทดสอบตาง ๆ 

ลําดับท่ี รายการทดสอบ 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

• การตรวจสอบวเิคราะหทางเคมี (Chemical analysis) เชน : 

1.  การตรวจสอบวเิคราะหหาสารและปรมิาณสารตางๆ ดวยวธิ ีHPLC 

(anthraquinone, anthocyanin, flavonoid, carotenoid, tannin, xanthone, 

curcumin, collagen, reduced glutathione, sildenafil, etc.) 

30 วัน  

2.  การทดสอบหาคา SPF ในหลอดทดลองโดยวธิ ีspectrophotometry 30 วัน  

3.  การทดสอบพฤกษเคม ีเชน alkaloids, anthraquinone, glycoside, xanthone, 

carotenoid, tannin, flavonoid, triterpene และ steroid 

15 วัน 

4.  การวเิคราะหหาปรมิาณของ Total phenolic compound โดยวธิี Folin-Ciocalteu 

phenol colorimetric assay 

15 วัน 

5.  การวเิคราะหหาปรมิาณของ Total flavonoid compound โดยวธิ ีAluminium 

chloride colorimetric assay 

15 วัน 

6.  การวเิคราะหหาปรมิาณของ Total tannin compound โดยวธิ ีFollin-Ciocalteu 

phenol colorimetric assay 

15 วัน 

7.  การวเิคราะหหาปรมิาณของ Total saponin compound โดยวธิ ีvanillin 

colorimetric assay   

15 วัน 

8.  การวเิคราะหหาปรมิาณโปรตนีทัง้หมดดวยวธิี UV-spectrophotometry 15 วัน 

9.  การวเิคราะหหาคา Refractive index 15 วัน 

10.  การวเิคราะหหาคา Loss on drying 30 วัน 

11.  การวัดคา pH 7 วัน 

12.  การวัดคาความหนดื 7 วัน 

13.  การวัดจุดหลอมเหลว (Melting point) 7 วัน 

14.  การหา shelf life ของผลติภัณฑเครื่องสําอาง / ความคงตัวทางกายภาพและเคมี

ที่อุณหภูมติางๆ 3 อุณหภูมิ เปนเวลา 3 เดอืน 

120 วัน 

15.  การทดสอบความคงตัวทางกายภาพในสภาวะเรงดวยวิธ ีheating-cooling 45 วัน 

16.  การตรวจสอบการระเหยของน้ํา (TEWL) โดยใชระบบเยื่อเมมเบรนเลียนแบบ

ผิวหนังมนุษย 

15 วัน 

17.  การวัดขนาดอนุภาคนาโน 30 วัน  

18.  การวัดความตางศักยบนผิวอนุภาค (Zeta potential) 30 วัน  
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ลําดับท่ี รายการทดสอบ 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

19.  การทดสอบฤทธิ์ฝาดสมาน 30 วัน 

20.  การทดสอบฤทธิ์ตานปฏกิริิยาออกซเิดชัน   

- ฤทธิ์จับอนุมูลอสิระดวยวิธี DPPH radical scavenging  15 วัน  

- ฤทธิ์จับโลหะหนักดวยวธิ ีFerrous iron-ferrozine complex  15 วัน  

- ฤทธิ์ยับยัง้การเกดิออกซเิดชันของกรดไขมันไมอิ่มตัวดวยวธิ ีferric iron-

thiocyanate complex  

15 วัน  

- ฤทธิจั์บอนุมูลอสิระไนตรกิออกไซด (NO)  15 วัน 

21.  การทดสอบฤทธิ์ยับยัง้เอนไซมไทโรซเินสดวยวธิ ีDopachrome method 30 วัน 

22.  การทดสอบฤทธิ์ยับยัง้เอนไซม elastase 30 วัน 

23.  การทดสอบฤทธิ์ยับยัง้เอนไซม collagenase 30 วัน 

24.  การทดสอบฤทธิ์ยับยัง้เอนไซม hyaluronidase 30 วัน 

25.  การทดสอบฤทธิ์ยับยัง้เอนไซม lipase 30 วัน 

26.  การทดสอบฤทธิ์ยับยัง้เอนไซม α-glucosidase 30 วัน 

27.  การทดสอบฤทธิ์ยับยัง้เอนไซม α-amylase 30 วัน 

28.  การทดสอบฤทธิ์กระตุนเอนไซม acetylcholinesterase (Botox) 30 วัน 

29.  การทดสอบฤทธิ์ยับยัง้เอนไซม phosphodiesterase type 5 : กอฟ 

- % inhibition 30 วัน 

- IC
50
 30 วัน 

30.  การทดสอบฤทธิ์ตานการอักเสบในหลอดทดลอง 15 วัน 

31.  การทดสอบฤทธิ์กระตุนภูมิคุมกันดวยวธิ ีNBT 30 วัน 

32.  การทดสอบฤทธิ์ตานการแบงตัวของเซลลมะเร็ง โดยวธิ ีSRB 60 วัน 

33.  การทดสอบความเปนพษิตอเซลลเพาะเลี้ยงผิวหนังมนุษย โดยวธิ ีSRB 60 วัน 

34.  การทดสอบฤทธิ์กระตุนฮอรโมนเอสโตรเจน (estrogenic effect) 60 วัน 

35.  การทดสอบฤทธิ์กระตุนการเจรญิของเซลลผิวหนังมนุษย  60 วัน 

36.  การทดสอบฤทธิ์สมานแผล (Wound healing) ในเซลลเพาะเลี้ยงผิวหนังมนุษย 60 วัน 

37.  การทดสอบฤทธิ์ยับยัง้เอนไซม 5α-reductase ในเซลลเพาะเลี้ยง DU-145 60 วัน 

38.  การทดสอบฤทธิ์ยับยัง้/กระตุนการสรางเม็ดสเีมลานินในเซลลเพาะเลี้ยง B16F10 60 วัน 

39.  การทดสอบฤทธิ์ยับยัง้/กระตุนเอนไซมไทโรซเินสในเซลลเพาะเลี้ยง B16F10 60 วัน 

40.  การทดสอบฤทธิ์ยับยัง้/กระตุนการทํางานของเอนไซม matrix 

metalloproteinase-2 ดวยวธิ ีZymography ในเซลลเพาะเลี้ยง skin fibroblast 

60-75 วัน 
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ลําดับท่ี รายการทดสอบ 
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41.  การทดสอบฤทธิ์กระตุนการเกิดอะพอพโตซสิของหนึ่งเซลลมะเร็งดวยวธิี Flow 

cytometry 

60 วัน 

42.  การทดสอบกลไกการออกฤทธิ์ตานมะเร็งตอหนึ่งเซลลมะเร็งดวยวธิี Flow 

cytometry 

60 วัน 

43.  การทดสอบฤทธิ์ชะลอวัยโดยศกึษาฤทธิ์ยับยัง้เอนไซม Telomerase ใน

เซลลมะเร็งปากมดลูก HeLa  

60 วัน 

44.  การทดสอบฤทธิ์กระตุนการเกดิอะพอพโตซสิตอหนึ่งเซลลมะเร็ง ดวยวธิี AO/EB 60 วัน 

45.  การทดสอบฤทธิ์ตานการอักเสบในเซลลเพาะเลี้ยง RAW 264.7 30 วัน 

*รายการที ่33-44 หากจะทดสอบจะตองผานการทดสอบความเปนพษิตอเซลลนัน้ๆ กอน เพื่อหา
ความเขมขนสูงสุดที่ไมทาํใหเกดิพษิตอเซลล หากลูกคากําหนดความเขมขนทีใ่ชในการทดสอบ 
ทางศนูยวิจัยฯ ไมรับรองวาความเขมขนนั้นจะถูกตองหรอืไมเพราะอาจทําใหเซลลตาย  
46.  การทดสอบฤทธิ์ยับยัง้การเจรญิของเช้ือจุลนิทรยีตางๆ ดวยวธิ ีDisc diffusion 

method 

30 วัน 

47.  การทดสอบหาคาความเขมขนตํ่าสุด (MIC) ที่สามารถยับยัง้เช้ือแบคทเีรยีตางๆ 

ดวยวธิ ีBroth microdilution 

30 วัน 

48.  การทดสอบหาคาความเขมขนตํ่าสุด (MBC) ที่สามารถฆาเช้ือแบคทเีรียตางๆ 

ดวยวธิ ีDrop plate 

30 วัน 

รายการที่ 46-48 ชนิดของเชื้อจุลนิทรยี ไดแก Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, 

Candida albicans, Malassezia furfur, E. coli, S. epidermidis, Cutibacterium acnes, และอื่นๆ  
49.  การวเิคราะหการปนเปอนของเช้ือจุลินทรยีในสารสกัดและผลติภัณฑตางๆ เชน 

เครื่องสําอางดวยวธิ ีPlate count  

15 วัน 

• การทดสอบในสัตวทดลอง  

50.  การทดสอบฤทธิ์ตานการอักเสบในหนูทดลองดวยวธิ ีEar edema 30 วัน 

51.  การทดสอบฤทธิ์ลดระดับน้ําตาลในสัตวทดลองที่ถูกเหนี่ยวนําใหเปนเบาหวาน 60 วัน 

52.  การทดสอบฤทธิ์ลดความดันดวยวธิ ีTail cuff ในสัตวทดลอง 60 วัน 

53.  การทดสอบฤทธิ์ผอนคลายจากการหลั่งสาร endorphin หรอื epinephrine หรอื 

cortisol ในสัตวทดลอง 

90 วัน 

54.  การทดสอบฤทธิ์ตานมะเร็งหนึ่งชนดิในสัตวทดลองดัวยวธิ ีHuman tumor 

xenograft  

90 วัน 

55.  การทดสอบฤทธิ์บรรเทาอาการหยอนสมรรถภาพทางเพศในสัตวทดลอง  90 วัน 

56.  การทดสอบฤทธิ์กระตุนฮอรโมนเอสโตรเจนในสัตวทดลอง 60 วัน 
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ลําดับท่ี รายการทดสอบ 
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57.  การทดสอบฤทธิ์ลดไขมันในเลอืดในสัตวทดลอง 60 วัน 

58.  การทดสอบความเปนพษิแบบเฉยีบพลัน (Acute toxicity) 60 วัน 

59.  การทดสอบความเปนพษิแบบกึ่งเฉยีบพลัน (Sub-acute toxicity) 90 วัน 

60.  การทดสอบฤทธิ์ความเปนพษิแบบกึ่งเรื้อรัง (Sub-chronic toxicity) 150 วัน 

• การทดสอบในอาสาสมัคร  

61.  การทดสอบ Water resistance ของผลติภัณฑกันแดดดวยวธิกีารทดสอบหา 

substantivity ของสารกันแดดที่เปน chemical sunscreen 

30 วัน 

62.  การทดสอบความมันบนผิวหนังหลังการใชผลติภัณฑ เชน ผลติภัณฑกันแดด 60 วัน 

63.  การทดสอบการระคายเคอืงตอผิวหนัง 30 วัน 

64.  การทดสอบประสทิธภิาพชวยใหผิวขาว โดย Mexameter 60 วัน 

65.  การทดสอบประสทิธภิาพเพิ่มความชุมช้ืนแกผิว โดย Corneometer 60 วัน 

66.  การทดสอบประสทิธภิาพเพิ่มความยดืหยุนแกผิว โดย Cutometer 60 วัน 

67.  การทดสอบประสทิธภิาพลดความมันของผิว โดย Sebumeter 60 วัน 

68.  การทดสอบประสทิธภิาพลดการสูญเสยีน้ําออกจากผิว (TEWL) โดย 

TEWAmeter 

60 วัน 

69.  การทดสอบประสทิธภิาพลดริ้วรอย โดยเครื่อง Visioscan 60 วัน 

• งานบรกิารทดสอบและวเิคราะหอื่น ๆ  

70.  การเตรยีมสารละลายสารสกัดใหแหงดวย Rotary evaporator 7 วัน 

71.  การเตรยีมสารละลายสารสกัดใหแหงดวย Freeze dryer 15 วัน 

72.  การทดสอบประสทิธภิาพการซึมผานของสารผานทางผิวหนังดวย Franz 

diffusion cell 

60 วัน 

 

หมายเหตุ : งานที่บรกิารตามความตองการ  

1. งานวเิคราะหคุณภาพและวเิคราะหปรมิาณ รวมทัง้ การศกึษาฤทธิ์ทางชีวภาพ 

2. การพัฒนาโครงการวิจัย / ใหคําปรกึษา และแกปญหาการวจัิย 

3. การพัฒนาสูตรเครื่องสําอาง/เสรมิอาหาร 

 

ปรับปรุงเมื่อ 9 มถุินายน 2565 


