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Specification ของสารสกัดจากพริก (Manose RM-016)
1. ชื่ อวัตถุดิบ/ รหัส

: สารสกัดจากพริ ก/ สกัดด้วย aqueous alcoholic process

2. องค์ ประกอบสํ าคัญ

: มี capsaicin 2.5 %

3. ชื่ อพืช/ Family

: พริ กขี้หนู (Capsicum frutescens L.)/ SOLANACEAE

4. ลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบ

: สารกึ่ งแข็ ง (paste) สี นํ้ าตาลอ่ อ น มี ก ลิ่ น ฉุ นของ
สมุนไพรพริ ก

5. pH ของวัตถุดิบ

:4

6. การควบคุ มคุ ณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบ : วิเคราะห์ หาปริ มาณ capsaicin (marker) ในสารสกัด
พริ ก โดยมีปริ มาณ capsaicin ในวัตถุดิบ เท่ากับ 2.5 %
7. การละลายในตัวทําละลายต่ างๆ

: ละลายได้ในนํ้าและ ethanol

8. การปนเปื้ อนเชื้อ

: ไม่มี

9. ฤทธิ์ทางชี วภาพ

: มี ฤทธิ์ แก้ป วด(1) ฤทธิ์ ต้านการอักเสบ(2) ฤทธิ์ เพิ่มการ
ไหลเวียนโลหิ ต(3) และฤทธิ์ ตา้ นมะเร็ ง(4)

10. การทดสอบความปลอดภัย

: ไม่พบการแพ้และระคายเคืองในอาสาสมัคร

11. การทดสอบประสิ ทธิภาพในสั ตว์ ทดลอง/ คน
: มี ป ระสิ ทธิ ภ าพบรรเทาอาการปวดและอัก เสบใน
อาสาสมัคร
12. การนําไปใช้ ในผลิตภัณฑ์ ยา อาหารเสริม หรือเครื่องสํ าอาง
: ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ช้ บ รรเทาอาการปวด และเครื่ อ งสํ า อาง
กระตุน้ การงอกของเส้นผม
13. % ในผลิตภัณฑ์

: 0.2-0.4 % ในครี ม/ เจล/ โลชัน่

14. การเก็บรักษาควรเก็บอย่ างไร

: เก็บในภาชะปิ ดสนิท ป้ องกันแสง ที่อุณหภูมิหอ้ ง

15. ข้ อควรระวังในการใช้ (ถ้ ามี )

: ใช้ภายนอก ระวังอย่าให้เข้าตาหรื อบริ เวณเยื่อบุ อ่อน
เพราะทําให้เกิดอาการแสบร้อน ไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่าํ
กว่า 6 ปี

16. ราคา/ กิโลกรัม

:
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