รายชื่อตัวอย่างวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
โลชั่นป้องกันผมร่วง
โลชั่นป้องกันผมร่วง สูตรนาโน
เจลพริก สูตรนาโน
สารสกัดต�ำรับสมุนไพรส�ำหรับบ�ำรุงสตรีวัยทอง
สารสกัดต�ำรับสมุนไพรส�ำหรับบ�ำรุงบุรุษวัยทอง
สารสกัดต�ำรับสมุนไพรส�ำหรับบ�ำรุงสตรี
ปวดประจ�ำเดือน
สารสกัดต�ำรับสมุนไพรต้านมะเร็ง
สารสกัดต�ำรับสมุนไพรลดความดันโลหิตสูง
สารสกัดต�ำรับสมุนไพรส�ำหรับเบาหวาน
สารสกัดต�ำรับสมุนไพรส�ำหรับเส้นผม
สารสกัดสมุนไพรต่างๆ เพื่อสุขภาพและความงาม
สารสกัดต�ำรับสมุนไพรต่างๆ เพื่อสุขภาพ
และความงาม
อื่นๆ

การบริการต่างๆ

ตรวจสอบวิเคราะห์สาร / สมุนไพร
ตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร/สมุนไพร
ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสาร/
สมุนไพร
พัฒนาวิธีการเตรียมสารสกัดจากสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

พัฒนาสูตรต�ำรับและผลิตภัณฑ์ของสารและ
สารสกัดจากสมุนไพร
ให้ค�ำปรึกษาและรับท�ำวิจัยทางด้านสุขภาพและ
ความงามในการพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อ
การน�ำออกสู่เชิงพาณิชย์

ศูนย์วิจัยสุขภาพ
และความงาม มาโนเซ่

ติดต่อสอบถาม

• ที่อยู่ : ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เลขที่ 179 หมู่ที่ 10 ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
• โทรศัพท์และโทรสาร : 053-270182, 053-270041
• อีเมล์ :

		 ศูนย์วจิ ัยฯ

manose.researchcenter@gmail.com
		 ศ. ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย jiradej.manosroi8@gmail.com
		 ศ. ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย
a.manosroi@gmail.com
		 ภก. ศุภชัย ศุภคติสันติ์
supachai@qualimedthai.com

• เว็บไซท์ : www.manose.co

ผู้น�ำระดับนานาชาติในการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
www.manose.co

ความเป็นมา

ปัจจุบัน การแข่งขันทางเศรษฐ์กิจทั่วโลกเป็นไป
อย่างดุเดือด เศรษฐกิจของอาเซียนจะมีการเติบโตมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่
ศูนย์กลางทางการแพทย์ด้านสุขภาพและความงาม
ของภูมิภาคและโลกได้ ในปัจจุบัน ธุรกิจไม่ใช่เพียง
เรื่องการซื้อขาย ต้องอาศัยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการแข่งขันให้สงู ขึน้
ศ. ดร. ภก. จีรเดช และ ศ. ดร. ภญ. อรัญญา
มโนสร้อย เคยรับราชการเป็นอาจารย์ในต�ำแหน่ง
ศาสตราจารย์ ที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
เชียงใหม่
ได้ทำ� วิจยั และสอนนักศึกษาทัง้ ระดับปริญญาตรี
โท และเอก โดยมีนักศึกษาที่ส�ำเร็จปริญญาเอกแล้ว
มากกว่า 25 คน
มีประสบการณ์การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และเภสัชกรรมเกีย่ วกับสุขภาพและความงาม
ทางด้านยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ
เครือ่ งส�ำอางอย่างต่อเนือ่ งมามากกว่า 37 ปี
มีผลงานที่จดสิทธิบัตรในระดับนานาชาติและ
สิทธิบัตรไทยรวมมากกว่า 25 เรื่อง และผลงานวิจัย
ที่ ตี พิ ม พ์ แ ละน� ำ เสนอเผยแพร่ ใ นวารสารวิ ช าการ
ระดับชาติและนานาชาติรวมกันมากกว่า 400 เรื่อง
สามารถแยกสารเดี่ยวจากสมุนไพรได้มากกว่า
30 ชนิด ค้นพบสารใหม่ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพมากกว่า
5 ชนิด และพัฒนาวิธกี ารตรวจสอบวิเคราะห์สารต่างๆ
มีผลงานวิจัยได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศ
และนานาชาติจ�ำนวนมาก ตลอดจนได้พัฒนาฐาน

ข้อมูลต�ำรับยาสมุนไพร “มโนสร้อย” เพื่อใช้ในการวิจัย
และพัฒนา
แนวโน้มการดูแลสุขภาพและความงามของประชาชน
ในปัจจุบันได้เริ่มหันมานิยมใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกัน
มากขึน้ ทัง้ นี้ ประเทศไทยมีขอ้ ได้เปรียบในความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพโดยเฉพาะสมุ น ไพร มี สมุ น ไพรของไทย
เพียงบางส่วนทีม่ กี ารศึกษาวิจยั และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
โดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยต่างๆ
ซึ่ ง ยั ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคที่ มี
ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและ
ความงามที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมทั้งยังไม่เพียง
พอต่อความต้องการของผู้ประกอบการที่สนใจลงทุน
เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้ หนึ่งในหลายสาเหตุส�ำคัญ
คื อ การขาดหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ที่ไ ด้
มาตรฐานทีส่ ามารถให้บริการการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
ศ. ดร. ภก. จีรเดช และ ศ. ดร. ภญ. อรัญญา มโน
สร้อย ได้ร่วมมือกับ ภก. ศุภชัย ศุภคติสันติ์ กรรมการ
ผู้จัดการบริษัท ควอลิเมด จ�ำกัด จัดตั้งศูนย์วิจัยสุขภาพ
และความงาม มาโนเซ่ โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความ
สามารถและประสบการณ์ร่วมงาน และถือเป็นบริษัท
เอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่บริหารโดยคนไทยใน
การเป็นผู้น�ำระดับนานาชาติในการบริการการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติด้านสุขภาพและความงาม
ทั้งนี้จะเป็นการตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว
ของทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ทั้งในระดับประเทศ
ภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติได้

พันธกิจ

• วิจยั และพัฒนาสมุนไพร สกัดแยกสารส�ำคัญ
ตรวจสอบวิเคราะห์ทางชีวภาพและเคมี ศึกษาฤทธิ์
ทางชีวภาพต่างๆ เพือ่ พัฒนาเป็นวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์
• ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น
ยา ผลิต ภัณฑ์เสริม อาหาร เครื่องส�ำอาง และ
เคมีภัณฑ์
• บริการวิจัยและตรวจสอบวิเคราะห์ต่างๆ
ตามต้องการ
• ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำเกี่ยวกับการวิ จั ย
และพัฒนายา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่อง
ส�ำอาง จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ /สมุนไพรเพือ่ สุขภาพ
และความงาม

