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Specification : สารสกัดเก้าก าลังช้างสาร (Manose RM-032) 
 

(การน าไปใช้ : สารส าคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางต้านริ้วรอยและช่วยให้ผิวขาว 
และผลติภัณฑ์เสรมิอาหารกระตุ้นภูมิคุม้กัน) 

 

1. ชื่อวัตถุดิบ : สารสกัดเก้าก าลังช้างสาร 
2. องค์ประกอบส าคัญ : alkaloids และ tannins 
3. ชื่อพืช/ วงศ์ : เก้าก าลังช้างสาร (Peristrophe bivalvis (L.) Merr.)/ 

ACANTHACEAE 
4. ลักษณะทางกายภาพ : ของกึ่งแข็งกึ่งเหลวสีเขยีวเข้มอมแดงและมีกลิน่สมุนไพร 
5. pH  : 5.30 
6. การควบคุมคุณภาพ

มาตรฐาน 
: HPLC fingerprint โดยใช้ tannin เป็น marker (retention 

time = 2.978 นาที) 
7. การละลาย : slightly soluble ในเมทานอล, very slightly soluble          

ในเอทานอลและ propylene glycol, practically insoluble 
ในน้ าร้อน, น้ าเย็น, glycerin และ mineral oil 

8. การปนเปื้อนของเชื้อ
  

: ไม่พบการปนเป้ือนของเชื้อจุลินทรยี์ก่อโรค และพบเชื้อแบคทีเรีย 
ยีสต์และราทั้งหมด น้อยกว่า 1,000 cfu/g ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

9. ฤทธิ์ทางชีวภาพ : -  จับอนุมูลอสิระ DPPH โดยมีค่า SC50 เท่ากับ 3.04±0.33 
mg/ml (ascorbic acid = 0.04±0.01 mg/ml) 
- ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันไมอ่ิ่มตัว โดยมีค่า IPC50 
เท่ากับ 0.28±0.06 mg/ml (α-tocopherol = 0.08±0.03 
mg/ml) 
- ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซเินส โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 0.23±0.06 
mg/ml (kojic acid = 0.01±0.00 mg/ml) 
- กระตุ้นการเจริญของเซลล์ผวิหนังมนุษยท์ี่ความเข้มข้น 0.1 
mg/ml เท่ากับ 42.87±4.79% (ascorbic acid = 
50.46±3.87%) 
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- ยับยั้งเอนไซม์ MMP-2 ที่ความเขม้ข้น 1 mg/ml เท่ากับ 
100.00±0.00% (ascorbic acid ที่ความเข้มขน้ 0.01 mg/ml = 
37.93±2.87%) 
- กระตุ้นภูมิคุม้กัน โดยมีค่า phagocytosis เท่ากับ 
34.00±8.00% ที่ความเข้มข้น 10 mg/ml (lipopolysaccharide 
ที่ความเข้มข้น 20 µg/ml = 58.00±8.72%) 

10. การทดสอบประสิทธิภาพ
ในมนุษย์/สัตว์ทดลอง 

: ไม่ม ี

11. การทดสอบความ
ปลอดภัย 

: ไม่เป็นพิษต่อเซลลผ์ิวหนังมนุษย์ โดยมีเปอร์เซนต์การรอดชีวิต
เท่ากับ 124.11±9.41% ที่ความเขม้ข้น 1 mg/ml               
(SLS ที่ความเข้มข้น 1 mg/ml = 21.71±3.56%) 

12. การน าไปใช้ในผลิตภัณฑ์
ยา เครื่องส าอางและ
อาหารเสรมิ 

: ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางต้านริ้วรอยและช่วยให้ผวิขาวและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระตุ้นภูมคิุ้มกัน 

13. ปริมาณที่แนะน าให้ใชใ้น
ผลิตภัณฑ ์

: 0.1-5% w/w 

14. การเก็บรักษา : เก็บในภาชนะปิดสนิทและป้องกันแสงที่อณุหภมูิห้อง 
15. ข้อควรระวัง : ไม่ม ี
16. ราคา/ กิโลกรัม : โปรดสอบถามรายละเอยีด 
 


