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Product Specification : Cosmetic Product 001   

(ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง) 

 
Name   : Skin Lotion Spray for Relaxing 

    (สกินโลชัน่สเปรยฟ์อรรี์แลก็ซ่ิง) 

Thai FDA Registration No. : 50-1-5901435 

Active Compositions  :  Containing natural products of aromatic oils from Thai  

    medicinal plants including Orange/ สม้ (Citrus reticulata, Blanco), 

   Plai/ ไพล (Zingiber montanum) and the extract of Thao En-on/ 

   เถาเอน็อ่อน (Cryptolepis buchanani) encapsulated in nanovesicles 

Formulation :  

 

Characteristics :  

 - Physical appearance  :   Light yellowish clear solution  

 - pH  : 5 

 - Odor  : Slight odor of plant oils and extracts 

 - Particle size and zeta potential : None 

Standardization  : HPLC fingerprint by using sabinene as a marker 
 

 % INCI (CTFA- Declaration /  

EU-Declaration) 

Ethanol 50.0 Ethyl alcohol 

Glycerine 30.0 Glycerine 

Cyclodextrin 1.0 Cyclodextrin 

Plai oil (น้ํามนัไพล) 0.5 Zingiber montanum oil 

Orange Oil (น้ํามนัสม้) 0.5 Citrus reticulata Blanco oil 

Menthol 0.1 Menthol 

Camphor 0.1 Camphor 

Tween 20 0.1 Polysorbate 20 

Cholesterol 0.1 Cholesterol 

Thao En-on extract (เถาเอน็อ่อน) 0.1 Cryptolepis buchanani extract 

Deionized water ad100 Aqua 
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Biological activities : 

 -  Anti-inflammation activities by inhibiting the release of nitric oxide in macrophage  

  (RAW 264.7) of 59.60±1.31% at 5 mg/ml in comparing to the standard triamcinolone 

  acetonide of 42.59±2.28% 

 -  Anti-inflammation activities by inhibiting the denaturation by heat of albumin from egg 

  white at the IC50 value of 8.67 mg/ml of 0.27 fold of the standard drug, diclofenac  

  which gave the IC50 value of 2.38 mg/ml 

 - Anti-inflammation activity in EPP (ethyl phenyl propiolate) induced ear edema of   

   Wistar rats at 30 minutes of 75.43±14.93% of 1.33 folds of the standard   

  anti-inflammatory drug, diclofenac gel (1%) which gave 56.57±12.20% 

Clinical Performance : Reduce inflammation and pain/ sprain 

Microbial Contamination : None 

Safety Evaluation : No skin irritation in human volunteers by the closed patch test  

Stability  : Physical and chemical stability by the freeze-thaw process (45 

   and 4 ºC) of 6 cycles 

Shelf life at 30 ºC : 5 years 

Indication and use : Spray on skin, neck, waist, back and joints (knees, ankles, finger 

   joints, wrist etc.) where needed 

Packaging and Storage : 25 ml in a bottle with sprayer/ keep in dry and cool place  

   protected from light 

Precaution : - For external use only 

   - Avoid from inhalation and get into eyes 

    - Rinse off and stop using when there is any undesirable effects 
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บทนํา 

 Skin Lotion Spray for Relaxing  (สกินโลช่ันสเปรยฟอรรีแล็กซ่ิง) เปนผลิตภัณฑเวชสําอางซ่ึงเปนนวัตกรรม

จากการวิจัยอยางเปนระบบของ “มาโนเซ” ท่ีมีการใชเทคโนโลยีถุงขนาดเล็กในการนําสงสารสําคัญจากธรรมชาติเขาสู

ผิวหนังในชั้นท่ีลึกลงไปไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเพ่ือแกปวด เคล็ดขัดยอกและแมลงกัดตอย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1 : กลไกการเกิดการอักเสบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 : กลไกการเกิดอาการปวด 

 

การอักเสบ 

 การอักเสบเปนปฏิกิริยาตอบสนองท่ีซับซอนของเนื้อเยื่อตอสิ่งท่ีกออันตรายหรือตอเซลลหรือเนื้อเยื่อท่ีเสียหายหรือ

ตายลง การอักเสบอาจเกิดจากการติดเชื้อหรือไมติดเชื้อ การอักเสบอาจเริ่มตั้งแตนอยไปมากจากเริ่มตน ขยายผลและ

Skin Lotion Spray for Relaxing  สกินโลชั่นสเปรยฟอรรีแล็กซ่ิง  

Thai herbal extract with nanotechnology innovation for relaxing of pain, sprain and inset bite 

 

วิสัยทัศน : ผูนําระดับนานาชาติในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติ 
Vision : An international leader in research and development of natural products 

www.manose.co 
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สิ้นสุด ชนิดของการอักเสบอาจแบงตามลักษณะการเกิดโรคและระยะเวลาท่ีเกิดการอักเสบ ไดแกการอักเสบแบบ

เฉียบพลัน การอักเสบแบบก่ึงเฉียบพลันและการอักเสบแบบเรื้อรัง การเปลี่ยนแปลงของรางกายท่ีสําคัญเม่ือเกิดการอักเสบ

คือ การขยายตัวของหลอดเลือดท่ีทําใหเลือดมาเลี้ยงในบริเวณอักเสบเพ่ิมข้ึน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของหลอดเลือด 

ทําใหเซลลและสารประกอบโปรตีนรั่วไหลออกนอกหลอดเลือดและการเคลื่อนตัวของเม็ดเลือดขาวออกจากหลอดเลือดเขา

สูเนื้อเยื่อท่ีเกิดอันตราย 

 ผิวหนังอักเสบอาจเกิดจากการติดเชื้อหรือไมติดเชื้อ ในกรณีไมติดเชื้อนอกจากเกิดจากแมลงกัดตอยแลวยังเกิดจาก

กลามเนื้อใตผิวหนังออกแรงทํางานมากเกินไป เกิดสภาวะปวดหลังและปวดตนคอ และอาการปวดเกิดจากการอักเสบ 

อาการปวดจากการอักเสบอาจเกิดจากความเครียดหรือนั่ง ยืนในตําแหนงเดิมนานๆ ยาท่ีใชรักษาและบรรเทาอาการปวด

จากกลามเนื้ออักเสบมีหลายตัว เชน diclofenac ซ่ึงมักมีผลขางเคียง นอกจากการใชยาในการบรรเทาอาการปวดจากการ

อักเสบแลว ยังอาจใชผลิตภัณฑธรรมชาติจากสมุนไพรจากตํารับยาสมุนไพรซ่ึงมีความปลอดภัยกวาเพ่ือใชระงับอาการปวด

แกเคล็ดขัดยอก เชน จากฐานขอมูลตํารับยาสมุนไพรไทยใน “มโนสรอย 3” ซ่ึงไดนํามาพัฒนาเปนผลิตภณัฑ Skin Lotion 

Spray for Relaxing  (สกินโลชั่นสเปรยฟอรรีแล็กซ่ิง)  
 

สวนประกอบ 

องคประกอบใน Skin Lotion Spray for Relaxing  (สกินโลชั่นสเปรยฟอรรีแล็กซ่ิง) ไดแก น้ํามันสม (Citrus 

reticulata Blanco oil), น้ํามันไพล (Zingiber montanum oil) และสารสกัดเถาออนเอ็น (Cryptolepis buchanani 

extract) เก็บกักในอนุภาคขนาดนาโน มีผลงานวิจัยมากมายท่ีไดมีการศึกษาและพิสูจนแลววาสมุนไพรตางๆ เหลานี้มี

องคประกอบของสารสําคัญท่ีมีฤทธิ์ชวยลดการอักเสบและแกปวดได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % INCI (CTFA- Declaration /  

EU-Declaration) 

Ethanol 50.0 Ethyl alcohol 

Glycerine 30.0 Glycerine 

Cyclodextrin 1.0 Cyclodextrin 

Plai oil 0.5 Zingiber montanum oil 

Orange Oil 0.5 Citrus reticulata Blanco oil 

Menthol 0.1 Menthol 

Camphor 0.1 Camphor 

Tween 20 0.1 Polysorbate 20 

Cholesterol 0.1 Cholesterol 

Thao En-on extract 0.1 Cryptolepis buchanani extract 

Deionized water ad100 Aqua 

Formulation : 
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รูปท่ี 3 : สมุนไพรตางๆ ท่ีเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑไดคัดเลือกจากฐานขอมูลตํารับยาสมุนไพรไทย  

“มโนสรอย 3” ซ่ึงรวบรวมตํารับยาตางๆ จากเขตลานนาในภาคเหนือตอนบนของไทย (8 จังหวัด)  

และท่ัวทุกภาคของประเทศไทยไวมากกวา 200,000 ตํารับ 

   
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

ผลการวิจัย/ ฤทธิ์ทางชีวภาพ 
  

 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสําคัญในสารสกัดจากสมุนไพรในองคประกอบของผลิตภัณฑคือ ตานการอักเสบ แกปวด

และแกเคล็ดขัดยอกโดยสามารถยับยั้งการบวมของหูหนูท่ีถูกเหนี่ยวใหบวมดวย Ethyl Phenyl Propiolate (EPP) โดยมี

ฤทธิ์ยับยั้งการบวมไดดี ท่ีสุดท่ีเวลา 30 นาที โดยมีฤทธิ์ยับยั้งการบวมได 75.43±14.93% คิดเปน 1.33 เทาเม่ือ

เปรียบเทียบกับยามาตรฐาน diclofenac และมีฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบโดยยับยั้งการหลั่งไนตริกออกไซดของเซลล 

macrophage (RAW cell) ได 59.60 ± 1.31% ท่ีความเขมขน 5 mg/ml ในขณะท่ีสารมาตรฐานไตรแอมซิโนโลน อะซีโต

ไนด มีฤทธิ์ 42.59 ± 2.28% ท่ีความเขมขน 0.5 mg/ml และมีฤทธิต์านการอักเสบโดยยับยั้งการสลายตัวของไขขาวไดคา 

IC50 เทากับ 8.67 mg/ml เม่ือเทียบกับยาตานอักเสบมาตรฐาน diclofenac (2.38 mg/ml) ไดเปน 0.27 เทา 

 

รูปท่ี 5 : หนาโปรแกรมฐานขอมูล “มโนสรอย 3” รูปท่ี 4 : เขตลานนา 8 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย

ท่ีมีภูมิปญญาตํารับยาสมุนไพรมามากกวา 700 ป โดย

จังหวัดเหลานี้ ไดแก เชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน 

พะเยา แพร แมฮองสอน และนาน 
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รูปท่ี 7 : การทดสอบฤทธิ์ตานการสลายตัวของไขขาว 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8 : การทดสอบฤทธิ์ยับย้ังการเจริญของ Macrophage ท่ีเปนสาเหตุของการอักเสบ 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูปท่ี 9 : การทดสอบความปลอดภัยโดยทดสอบการแพของผลิตภัณฑในอาสาสมัคร 

 

วิธีใช : ใชสเปรยฉีดพนบนผิวหนัง บริเวณคอ หลัง เอว ขอตางๆ เชน นิ้วมือ นิ้วเทา ขอมือและขอเขาเม่ือตองการ  

 

วิธีการเก็บรักษา : เก็บไวท่ีอุณหภูมิหอง (25-30 OC) และแหง พนจากแสงแดด 

 

รูปท่ี 6 : การทดสอบฤทธิ์ยับย้ังการบวมในหูหน ู
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ขอควรระวัง : ใชสําหรับภายนอก หามรับประทาน หลีกเลี่ยงการสูดดมและระวังเขาตา หากใชแลว มีอาการผิดปกติใดๆ 

ใหหยุดใชทันที 
 

คุณสมบัติเดนของผลิตภัณฑ : 
 

• ผลิตภัณฑ Skin Lotion Spray for Relaxing  (สกินโลชั่นสเปรยฟอรรีแล็กซ่ิง) มีฤทธิ์ตานการอักเสบท้ังในหลอด

ทดลองและสัตวทดลอง 

• ผลิตภัณฑ Skin Lotion Spray for Relaxing  (สกินโลชั่นสเปรยฟอรรีแล็กซ่ิง) มีระบบนําสงท่ีมีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัยท่ีสามารถนําสงสารสําคัญจากผลิตภัณฑธรรมชาติท่ีมีฤทธิ์ตานการอักเสบและแกปวดไปสูผิวหนังในชั้นท่ี

ลึกลงไปได 

• ผลิตภัณฑ Skin Lotion Spray for Relaxing  (สกินโลชั่นสเปรยฟอรรีแล็กซ่ิง) มีประสิทธิภาพในการลดการ

อักเสบและแกปวดในอาสาสมัครไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

• ผลิตภัณฑ Skin Lotion Spray for Relaxing  (สกินโลชั่นสเปรยฟอรรีแล็กซ่ิง) มีความคงตัวทางกายภาพและเคมี 

• ผลิตภัณฑ Skin Lotion Spray for Relaxing  (สกินโลชั่นสเปรยฟอรรีแล็กซ่ิง) ไมกอการแพและระคายเคืองใน

อาสาสมัคร 

• ผลิตดวยวิธีการท่ีมีสุขอนามัยและมีมาตรฐานสากล 

• ไดผานการทดสอบในอาสาสมัครวาปลอดภัยและมีประสิทธิภาพชวยแกอักเสบ และแกปวด 
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หากสนใจซ้ือผลิตภัณฑหรือตองการเปนตัวแทนจําหนาย โปรดติดตอ : 

ศูนยวิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ 
179 หมูท่ี 10 ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 

โทรศัพท 053-270182 โทรสาร 053-270041 ตอ 12  มือถือ 096-6533938 
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