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Specification ของสารสกดัโกฐพงุปลา (Manose RM-002) 

1. ช่ือวตัถุดิบ/ รหัส  : สารสกัดจากโกฐพุงปลา/ พบในตํารับยาสมุนไพร

ลา้นนา และสกดัดว้ย aqueous alcoholic process  

2. องค์ประกอบสําคัญ : มีองคป์ระกอบของ tannins และ phenolic compounds 

เช่น gallic acid(1) 

3. ช่ือพชื/ Family : โ ก ฐ พุ ง ป ล า  (Terminalia chebula Retz. gall)/ 

COMBRETACEAE 

4. ลกัษณะทางกายภาพของวตัถุดิบ  : ของแขง็สีนํ้าตาลเขม้และมีกล่ินสมุนไพร 

5. pH ของวตัถุดิบ    : 2 

6. การควบคุมคุณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบ  : จัดทํา HPLC finger print โดยใช้ gallic acid เป็น 

marker 

7. การละลายในตัวทาํละลายต่างๆ  : สามารถละลายในนํ้าและ ethanol 

8. การปนเป้ือนเช้ือ    : ไม่มี 

9. ฤทธ์ิทางชีวภาพ : มี ฤ ท ธ์ิ ต้ า น ป ฏิ กิ ริ ย า อ อ ก ซิ เด ชั น  (DPPH, lipid 

peroxidation แ ล ะ  chelating activity), ฤ ท ธ์ิ ย ั บ ย ั้ ง

เอนไซม ์MMP-2 ซ่ึงเป็นเอนไซมท่ี์สลาย collagen และ

ฤทธ์ิกระตุน้ภูมิคุม้กนั  

10. การทดสอบความปลอดภัย  : ไม่พบการแพแ้ละระคายเคืองในอาสาสมคัร 

11. การทดสอบประสิทธิภาพในสัตว์ทดลอง/ คน 

: มีประสิทธิภาพต้านร้ิวรอยและช่วยให้ผิวขาวใน

อาสาสมคัร(2) 

12. การนําไปใช้ในผลติภัณฑ์ยา อาหารเสริม หรือเคร่ืองสําอาง 

: ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางช่วยให้ผิวขาวและตา้นร้ิวรอย 

และเป็นผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเสริมภูมิคุม้กนั 

13. % ในผลติภัณฑ์    : 0.1-5 % 

14. การเกบ็รักษาควรเกบ็อย่างไร  : เก็บในภาชะปิดสนิทและป้องกนัแสงท่ีอุณหภูมิห้อง 
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15. ข้อควรระวงัในการใช้ (ถ้าม)ี                     : ไม่มี 

16. ราคา/ กโิลกรัม    :  
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