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Specification ของสารสกดักวาวเครือขาว (Manose RM-004) 

1. ช่ือวตัถุดิบ/ รหัส : สารสกดัส่วนหัวใตดิ้นของกวาวเครือขาว/ สกดัดว้ย 

ethyl acetate  

2. องค์ประกอบสําคัญ : มี อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง  flavonoids,  miroestrol, 

phytoestrogen 

3. ช่ือพชื/ Family : กวาวเครือขาว (Pueraria var. mirifica (Airy Shaw & 

Suvat.))/ LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE 

4. ลกัษณะทางกายภาพของวตัถุดิบ  : ของแขง็สีนํ้าตาลและมีกล่ินของสมุนไพร 

5. pH ของวตัถุดิบ    : 3 

6. การควบคุมคุณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบ  : จัดทํา HPLC finger print โดยใช้ puerarin เป็น 

marker(1) 

7. การละลายในตัวทาํละลายต่างๆ : สามารถละลายในตวัทาํละลายอินทรียต่์างๆ เช่น 

ethanol, ethyl acetate 

8. การปนเป้ือนเช้ือ    : ไม่มี 

9. ฤทธ์ิทางชีวภาพ : มีฤทธ์ิต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน ฤทธ์ิช่วยให้ผิวขาว 

ฤทธ์ิกระตุน้ฮอร์โมนเอสโตรเจน 

10. การทดสอบความปลอดภัย  : ไม่พบการแพแ้ละระคายเคืองในอาสาสมคัร 

11. การทดสอบประสิทธิภาพในสัตว์ทดลอง/ คน 

: มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ท ด แ ท น ฮ อ ร์โ ม น เพ ศ ห ญิ งใ น

อาสาสมคัร(2) 

12. การนําไปใช้ในผลติภัณฑ์ยา อาหารเสริม หรือเคร่ืองสําอาง 

: ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางตา้นร้ิวรอย ชะลอวยั ช่วยให้ผิว

ขาว ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทดแทนฮอร์โมนเพศหญิง

สาํหรับสตรีวยัทอง 

13. % ในผลติภัณฑ์    : 0.5-10 % 

14. การเกบ็รักษาควรเกบ็อย่างไร  : เก็บในภาชะปิดสนิท ป้องกนัแสง ท่ีอุณหภูมิหอ้ง 
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15. ข้อควรระวงัในการใช้ (ถ้าม)ี                     : หา้มใชใ้นเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี และสตรีมีครรภ ์

16. ราคา/ กโิลกรัม    :  
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