
 

 

 
 

 
ข้อมูลรายละเอียดการใช้และผลงานวิจัยของผลิตภัณฑ์ “มาสสาจ ครีม ฟอร์ สกิน นูริชช่ิง” 

 

(การใช้ : นวด ผ่อนคลาย ต้านการอักเสบ แก้ปวด แก้เคล็ดขัดยอกและอาการคันจากแมลงกัดต่อย)  
 

ชื่อผลิตภัณฑ์   : มาสสาจ ครีม ฟอร์ สกิน นูริชชิ่ง 
 

เลขทะเบียน อย. : 50-1-6200044051 
 

องค์ประกอบส าคัญ   : ส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรไทย ได้แก่ น้ ามันร าข้าว (Oryza 
sativa Bran) เถาเอ็นอ่อน (Cryptolepis buchanani Roem. & 
Schult) เจตมูลเพลิงแดง (Plumbago indica) ขมิ้นชัน (Curcuma 
longa L.) และไพล (Zingiber montanum (Koenig) Link ex Diet) 
ที่เก็บกักในอนุภาคขนาดนาโน 

 

คุณลักษณะเฉพาะ :  
 - ลักษณะทางกายภาพ  :   ครีมสีน้ าตาลอ่อน 
 - pH  : 5 
 - กลิ่น  : กลิ่นหอมสมุนไพร 
 - ขนาดอนุภาค : ประมาณ 200 นาโนเมตร 
 

การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน : ใช้ HPLC fingerprint โดยใช้ -oryzanol หรือ curcumin 
หรอื piperine  เป็น marker   

 

ผลงานวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ : 
 -  ฤทธิ์ต้านอักเสบโดยยับยั้งการหลั่ง nitric oxide ใน macrophage (RAW 264.7) เท่ากับ 

59.60±1.31% ที่ความเข้มข้น 5 mg/ml ซึ่งมีความแรงคิดเป็น 1.40 เท่าของยาต้านการอักเสบ
มาตรฐาน triamcinolone acetonide ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบเท่ากับ 42.59±2.28% ที่ความ
เข้มข้น 0.5 mg/ml 

 -  ฤทธิ์ต้านอักเสบโดยยับยั้งการสลายตัวด้วยความร้อนของ albumin ในไข่ขาว โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 
8.67 mg/ml ซ่ึงมีความแรงคิดเป็น 0.27 เท่าของยาต้านอักเสบมาตรฐาน diclofenac ซึ่งมีค่า IC50 
เท่ากับ 2.38 mg/ml 

 - ฤทธิ์ต้านอักเสบโดยยับยั้งการบวมในหูหนู Wistar rats ที่ถูกเหนี่ยวน าให้บวมด้วย EPP (ethyl 
phenyl propiolate) เท่ากับ 75.43±14.93% ที่เวลา 30 นาที ซึ่งมีฤทธิ์แรงคิดเป็น 1.33 เท่าของ
ผลิตภัณฑ์ยาต้านอักเสบมาตรฐาน diclofenac gel (1%) ที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบเท่ากับ 
56.57±12.20% 

 

ประสิทธิภาพต้านการอักเสบและแก้ปวดในคน : มีประสิทธิภาพลดการอักเสบ แก้ปวดและเคล็ดขัดยอก 
         ในอาสาสมัครที่น าไปทดลองใช้ 
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ศูนย์วิจัยมาโนเซ่ Manose Health and Beauty Research Center 

179 Moo 10, Suthep Road, Mueang, Chiang Mai, Thailand 

053-270182, 053-270041, 096-6533938, 066-150-3393 

E-mail: Manose.researchcenterpr@gmail.com 

การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์   : ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค และมี
จ านวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์และราที่เจริญเติบโตโดยใช้
อากาศไม่เกิน 1,000 cfu/g ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข 

 

ความปลอดภัยในอาสาสมัคร    :  ไมก่่อการแพ้และระคายเคืองในอาสาสมัครซึ่งทดสอบโดย 
  วิธี closed patch test  

 

ความคงตัว   : มีความคงตัวทางกายภาพและเคมีเมื่อทดสอบโดยวิธี heating-
cooling หลังเก็บท่ีอุณหภูมิ 45 และ 4 ºC จ านวน 6 รอบ 

 

อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 ºC : 3 - 5 ปี 
 

วิธีการใช ้   : ให้ทาบนผิวหนังบริเวณ คอ เอว หลังและข้อ (เข่า ข้อเท้า นิ้ว 
  ข้อต่อและข้อมือ ฯลฯ) หรือบริเวณท่ีต้องการ (มีอาการปวด  

     อักเสบหรือถูกแมลงสัตว์กัดต่อย) 
 

ภาชนะบรรจุและการเก็บรักษา   : ขนาดบรรจุ 50 กรัมในหลอดบีบและเก็บในที่แห้ง เย็น 
  และป้องกันแสง 

 

ข้อควรระวัง   : - ส าหรับใช้ภายนอกเท่านั้น 
    - อย่าให้เข้าตาหรือเนื้อเยื่ออ่อนตามร่างกาย 
                 - ล้างออกและหยุดใช้ทันทเีมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์ 
 

โดยสรุป : 1. ผลิตภัณฑ์ครีมนวด “มาสสาจ ครีม ฟอร์ สกิน นูริชชิ่ง” เป็นผลิตภัณฑ์ครีมที่มีส่วนผสมของ
สารสกัดสมุนไพรไทยที่มาจากต ารับยาสมุนไพรไทยล้านนาในฐานข้อมูล “มโนสร้อย 3” ของ
ศูนย์วิจัย “มาโนเซ่” โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยของศูนย์วิจัยฯ 
(www.manose.co) มามากกว่า 5 ปีที่มีการน าเทคโนโลยีนาโนมาประยุกต์เ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการนวดให้ผ่อนคลาย รวมทั้งฤทธิ์ต้านการอักเสบและแก้ปวด ตลอดจนความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยไม่ก่อให้เกิดการแพ้และระคายเคือง 

  2. ผลิตภัณฑ์ครีมนวด “มาสสาจ ครีม ฟอร์ สกิน นูริชชิ่ง” นี้ มีกลิ่นหอมของสมุนไพรไทยที่ให้
ความสดชื่นและผ่อนคลาย ตลอดจนลดอาการปวดและการอักเสบจากสาเหตุต่างๆ ในส่วน
ต่างๆ ของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณ คอ หลัง แขนและข้อนิ้วมือต่างๆ ทั้งจากการนั่งท างานดู
จอคอมพิวเตอร์หรือมือถือเป็นเวลานานๆ 

  3. ผลิตภัณฑ์ครีมนวด “มาสสาจ ครีม ฟอร์ สกิน นูริชชิ่ง” มีผลงานวิจัยที่มีการประยุกต์ด้วย
เทคโนโลยีนาโนซึ่งช่วยให้การออกฤทธิ์ผ่อนคลาย แก้ปวดและต้านการอักเสบได้เร็วและอยู่ได้
นาน โดยสามารถใช้ได้บ่อยๆ โดยไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้ 

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้เพิ่มเติมได้ที่ : 
 
  

ID : manoseresearchcenter, manosepr 
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Details of indication and research informations of the product 

“Massage Cream for Skin Nourishing” 
(Indication : Massage, Relaxing, Anti-inflammation, Anti-pain and Sprain,  

and for Itching from Insect Bites)  

 
Product Name   : Massage Cream for Skin Nourishing 
Thai FDA Registration No. : 50-1-6200044051 
Active Components : Mixed extracts from Thai medicinal plants including 
   Rice Bran (Oryza sativa Bran), Thao En-on (Cryptolepis 

buchanani Roem. & Schult), Rose-colored Leadwort 
(Plumbago indica), Tumeric (Curcuma longa L.) and Plai 
(Zingiber montanum (Koenig) Link ex Diet) encapsulated 
in nanoparticles 

Characteristics :  
 - Physical appearance  :   Light brownish semi-solid cream  
 - pH  : 5 
 - Odor  : Light herbal aromatic odor 
 - Particle Size : Approximately 200 nanometers 

Standardization  : HPLC fingerprint using -oryzanol or curcumin or 

   piperine as a marker 
Biological activities related to its application : 
 - Anti-inflammatory activity by inhibiting the release of nitric oxide in macrophage 

(RAW 264.7) of 59.60±1.31% (at 5 mg/ml) of 1.40 folds in comparing to the 
standard anti-inflammatory drug, triamcinolone acetonide which gave the 
inflammation inhibition of 42.59±2.28% (at 0.5 mg/ml). 

 - Anti-inflammatory activity by inhibiting heat denaturation of albumin from egg 
white at the IC50 value of 8.67 mg/ml which was 0.27 fold of the standard anti-
inflammatory drug, diclofenac (IC50 value of 2.38 mg/ml). 

 - Anti-inflammatory activity in Wistar rats with EPP (ethyl phenyl propiolate) 
induced ear edema at 30 minutes of 75.43±14.93% which was 1.33 folds of the 
standard anti-inflammatory drug, diclofenac gel (1%), (56.57±12.20%). 

Anti-inflammation and anti-pain in human volunteers :  
  Reduce inflammation and pain or sprain in volunteers with satisfaction. 
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Microbial Contamination : No pathogenic microorganisms and less than 1,000 cfu/g of 
the total plate count of bacteria, yeast and fungi according to 
the criteria of Thai FDA 

Safety Evaluation : No skin irritation and allergy in human volunteers by the 
   closed patch test  
Stability  : Physical and chemical stability tested by the heating-cooling 
   process (at 45 and 4 ºC) for 6 cycles 
Shelf life at 30 ºC : 3-5 years 
Indication and use : Apply on skin, neck, waist, back and joints (knees, ankles, 

finger joints, wrist etc.) where needed for pain, inflammation 
and insect bites 

Packaging and Storage : 50 grams in a collapsible tube, keep in dry, cool place and  
   protected from light 
Precaution : - For external use only 
   - Avoid getting into eyes 
   - Rinse off and stop using immediately when there is any 
     undesirable effect 
 

In Summary : 1. The product “Massage Cream for Skin Nourishing” contains the 
mixed extracts of Thai medicinal plants from the Thai Lanna medicinal 
plant recipe “Manosroi III” database. It is the product which has been 
researched and developed for 5 years at Manose Research Center 
(www.manose.co) by applying nanotechnology to increase effectiveness 
of relaxing, anti-inflammation and anti-pain, as well as to be a safe 
product for consumers without any irritation. 

   2. The product “Massage Cream for Skin Nourishing” has the 
compatible and acceptable aromatic odor of Thai herbs which give 
refreshness and relaxation as well as the reduction of pain and 
inflammation from many causes at various parts of the body including 
neck, back, arm and fingers from sitting tor a long time of working on 
computer and mobile. 

   3. The product “Massage Cream for Skin Nourishing” is the research- 
based product applied with nanotechnology which gives good sustained 
effects of relaxing, anti-pain and anti-inflammation, and safe as well. It 
can be used frequently as needed with no side effect. 
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产品指示和研究信息的详细信息 

"皮肤滋养的按摩霜" 

（指示：按摩，放松，抗炎，抗痛和扭伤， 

和从昆虫叮咬瘙痒）  

  

 

产品名称   ：按摩霜皮肤滋养    

泰国FDA注册号： 50-1-6200044051 

活性成分 : 从泰国药用植物的混合提取物，包括 

                           米·布兰 （奥里扎·萨蒂瓦·布兰）， 陶恩恩(克里

普莱皮斯·布坎纳尼·罗姆和舒尔特），玫瑰色的

铅虫 (普卢姆加戈稻), 图梅里克 (库库马龙加 L.) 和

普拉(津吉伯蒙塔努姆 （科尼格） 链接前饮食） 

封装在纳米粒子 

特征： 

- 外貌 : 浅棕色半固体奶油 

- pH  : 5 

- 气味  :  淡草药芳香气味 

- 颗粒尺寸 : 约200纳米 

标准化  :  HPLC 指纹使用 -oryzanol 或姜黄素或管道作 

    为标记 

与应用有关的生物活动： 

- 抗炎活性抑制在巨噬细胞（RAW 264.7）中释放一氧化氮的

59.60±1.31%（5毫克/毫升，与标准抗炎药物相比，为1.40倍，    

三聚氰胺乙酮化，给予炎症抑制42.59±2.28%（在0.5毫克/毫升） 

- 抗炎活性，抑制白细胞白素的热变性，在IC50值8.67毫克/毫升，

这是标准抗炎药，三氯芬（IC50值2.38毫克/毫升）的0.27倍 
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- 使用EPP（乙基苯丙酸）诱导耳水肿的威斯塔大鼠的抗炎活性为

75.43±14.93%，是标准抗炎药三氯苯甲酸凝胶（1%）的1.33倍 

（56.57±12.20%） 

人类志愿者的抗炎和抗痛 :   减少炎症和疼痛或扭伤的志愿者满意。 

微生物污染 ：根据泰国FDA的标准，无致病微生物，细菌、  

        酵母和真菌总板数少于1000克/克 

安全评价   ：人类志愿者无皮肤刺激和过敏封闭补丁测试 

稳定性   ：加热冷却测试的物理和化学稳定性过程 

 （在 45 和 4 C  ） 进行 6 个循环 

保质期为30°C  ：3-5年 

指示和使用  ：适用于皮肤、颈部、腰部、背部和关节 

 （膝盖、脚踝、手指关节、手腕等）， 

           如疼痛、炎症和昆虫叮咬需要 

包装和储存  ：50克在可折叠管，保持干燥，凉爽的地方和 

  不受光线的保护 

注意事项    ：  - 仅供外部使用 

- 避免进入眼睛 

- 冲洗关闭，并立即停止使用时，有任何 

 不良效果 

 

摘要 ：    1. 该产品 "按摩霜皮肤滋养" 包含泰国兰纳药用植物配方

"Manosroi III"数据库的泰国药用植物的混合提取物。该产

品在马诺斯研究中心（www.manose.co）已经研究和开发

了5年，通过应用纳米技术提高放松、抗炎和抗痛的有效

性，以及成为消费者安全使用的产品，没有任何刺激。 

              2.  产品 "按摩霜皮肤滋养" 具有兼容和可接受的芳香气味的

泰国草药，给刷新和放松，以及减少疼痛和炎症从身体

的各个部位，包括颈部，背部，手臂和手指从坐在电脑

和手机长时间工作。 

http://www.manose.co/
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                3.  "按摩霜护肤霜" 是采用纳米技术的研究型产品，具有放 

松、抗痛、抗炎、安全等良好持续效果。它可以根据需

要经常使用，无副作用。 

 

 

有关更多信息，请联系： 
 

  玛诺斯健康与美容研究中心 

179 Moo 10， 苏塞普路， 穆昂， 清迈， 泰国 

66-53-270182, 66-53-270041, 66-96-6533938, 66-66-150-3393 

 

  

 ID : manoseresearchcenter, manosepr 
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