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Specification ของสารสกัดตํารับยาสมุนไพร APTO (Manose RM-024)
1. ชื่ อวัตถุดิบ/ รหัส

: สารสกัดตํารั บ ยาสมุ นไพร APTO/ สกัดด้วย aqueous
alcoholic process

2. องค์ ประกอบสํ าคัญ

: มีองค์ประกอบของ tannins, alkaloids, phenolic
compounds(1)

3. ชื่ อพืช/ Family

: ประกอบด้วย เช่น มะขามป้ อม (Phyllanthus emblica L.)/
EUPHORBIACEAE เป็ นต้น

4. ลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบ

: ของแข็งสี ม่วงและมีกลิ่นของสมุนไพร

5. pH ของวัตถุดิบ

:2

6. การควบคุ ม คุ ณ ภาพมาตรฐานของวั ต ถุ ดิ บ : จัด ทํา HPLC finger print โดยใช้ gallic acid เป็ น
marker
7. การละลายในตัวทําละลายต่ างๆ

: สามารถละลายในนํ้าและ ethanol

8. การปนเปื้ อนเชื้อ

: ไม่มี

9. ฤทธิ์ทางชี วภาพ

: มีฤทธิ์ ยับยั้งเอนไซม์ acetylcholine esterase ฤทธิ์ ต้าน
ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เดชัน (DPPH, lipid peroxidation และ
chelating activity)

10. การทดสอบความปลอดภัย

: ไม่ พ บการแพ้แ ละระคายเคื อ งในอาสาสมัค ร/ มี ค่ า
LD 50 ในหนูทดลองมากกว่า 5 กรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนัก
ตัว

11. การทดสอบประสิ ทธิภาพในสั ตว์ ทดลอง/ คน
: มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มความจําในสัตว์ทดลอง(2)
12. การนําไปใช้ ในผลิตภัณฑ์ ยา อาหารเสริม หรือเครื่องสํ าอาง
: ผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารเพิ่มความจําสําหรับผูป้ ่ วยอัลไซ
เมอร์
13. ปริมาณ (mg) ในผลิตภัณฑ์

: 244 mg/ แคปซูล

14. การเก็บรักษาควรเก็บอย่ างไร

: เก็บในภาชะปิ ดสนิท ป้ องกันแสง ที่อุณหภูมิหอ้ ง
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15. ข้ อควรระวังในการใช้ (ถ้ ามี)
16. ราคา/ กิโลกรัม

: หากมีอาการไม่พึงประสงค์ให้หยุดใช้ทนั ที
:
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