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Specification : สารสกัดโกฐพุงปลา (Manose RM-0002) 
 

(การน าไปใช้ : สารส าคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางต้านริ้วรอย / ช่วยให้ผิวขาว 
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน) 

 

1. ชื่อวัตถุดิบ : สารสกัดโกฐพุงปลา  

2. องค์ประกอบส าคัญ : tannins และ phenolic compounds เช่น  

gallic acid(1) 

3. ชื่อพืช/วงศ์ : โกฐพุงปลา (Terminalia chebula Retz. gall)/ 

COMBRETACEAE 

4. ลักษณะทางกายภาพ : ของแข็งสีน ้าตาลและมีกลิ่นสมุนไพร 

5. pH  : 2 

6. การควบคุมคุณภาพ

มาตรฐาน 

: HPLC fingerprint โดยใช้ gallic acid เป็น marker 

7. การละลาย : กระจายตัวในน ้าและ ethanol 

8. การปนเปื้อนของเชื้อ : ไม่พบการปนเป้ือนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคและพบเชื้อ

แบคทีเรีย ยีสต์และราทั้งหมดน้อยกว่า 1,000 cfu/g ซึ่ง

เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) 

9. ฤทธิ์ทางชีวภาพ : - ฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน (DPPH, lipid 

peroxidation และ chelating activity) 
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- ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ MMP-2 ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สลาย 

collagen  

- ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน 

- ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งในช่องปาก (KB), 

เซลล์มะเร็งตับ (HepG2) และเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ (HT-

29) โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 262.65 ± 34.66, 474.68 ± 

3.13 และ 871.14 ± 146.47 µg/ml ตามล าดับ ในขณะ

ที่ยาต้านมะเร็งมาตรฐาน doxorubicin มีค่า IC50 ใน

เซลล์มะเร็ง KB, HepG2 และ HT-29 เท่ากับ 10.19 ± 

0.50, 12.60 ± 0.48 และ 9.91 ± 0.22 µg/ml 

ตามล าดับ 

10. ผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพใน

มนุษย์/สัตว์ทดลอง 

: มีประสิทธิภาพต้านริ้วรอยและช่วยให้ผิวขาวในอาสาสมัคร(2) 

11. การทดสอบความ

ปลอดภัย 

: ไม่พบการระคายเคืองในอาสาสมัคร 

12. การน าไปใช้ใน

ผลิตภัณฑ์ยา

เครื่องส าอางและเสริม

อาหาร 

: ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางช่วยให้ผิวขาว/ต้านริ้วรอย 

และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน 
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13. ปริมาณที่แนะน าให้ใช้

ในผลิตภัณฑ์ 

: 0.1-5 % w/w 

14. การเก็บรักษา : เก็บในภาชนะปิดสนิทและป้องกันแสงที่อุณหภูมิห้อง 

15. ข้อควรระวัง : ไม่ม ี

16. ราคา/กิโลกรัม : โปรดสอบถามรายละเอียด 
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