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Specification : สารสกัดกวาวเครือขาว  
(Manose RM-0004) 

 

(การนำไปใช้ : สารสำคัญในผลติภณัฑ์เครื่องสำอางต้านริว้รอย ชะลอวัย ช่วยให้ผิวขาว

และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทดแทนฮอร์โมนเพศหญิงสำหรับสตรีวัยทอง) 
 

1. ชื่อวัตถุดิบ : สารสกัดกวาวเครือขาว / สารละลายสารสกัดกวาวเครือขาว 1.0 
และ 0.5 % w/v ใน propylene glycol 

2. องค์ประกอบสำคัญ : flavonoids, miroestrol, phytoestrogen, puerarin, 
genistein และ daidzein 

3. ชื่อพืช/ วงศ์ : กวาวเครือขาว (Pueraria mirifica (Airy Shaw & Suvat.))/ 
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE 

4. ลักษณะทางกายภาพ : ของแข็งสีน้ำตาลและมีกลิ่นสมุนไพร /  

สารละลายสีเหลืองใสและมีกลิ่นสมุนไพร 

5. pH  : 4.59 (1.0 และ 0.5 % w/v ของสารสกัดใน propylene glycol) 

6. การควบคุมคุณภาพ
มาตรฐาน 

: HPLC fingerprint โดยใช้ puerarin เป็น marker(1) / 

พบ puerarin, genistein และ diazein ในสารสกัดที่ retention 
time เท่ากับ 5.41, 5.38 และ 4.56 นาที โดยมีปริมาณ 2.08, 
4.50 และ 42.83 µg ต่อ mg ของสารสกดัตามลำดับ (retention 
ของสารมาตรฐาน puerarin = 5.37 นาที, genistein = 5.37 
นาที และ diazein = 4.49 นาที) 
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7. การละลาย : ละลายได้น้อยในน้ำรอ้น, เอทานอล, เมทานอล, propylene 
glycol และ mineral oil /  

ละลายได้น้อยมากในน้ำเย็นและกลีเซอรีน 

8. การปนเปื้อนของเชื้อ : ไม่พบการปนเป้ือนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค และพบเชื้อแบคทีเรีย 

ยีสต์และราทั้งหมดน้อยกว่า 1,000 cfu/g ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์

ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

9. ฤทธิ์ทางชีวภาพ : - จับอนุมูลอิสระ DPPH โดยมีค่า SC50 เท่ากับ 2.68 ± 0.15 
mg/ml (ascorbic acid = 0.03 ± 0.01 mg/ml) 

- ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 0.94 ± 0.05 
mg/ml (กรดโคจิก = 0.03 ± 0.01 mg/ml) 

- กระตุ้นฮอร์โมนเอสโตรเจน 

10. ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพใน
มนุษย์/สัตว์ทดลอง     

 ทดแทนฮอร์โมนเพศหญิงในสตรีวัยหมดประจำเดือน(2) 

 

 

11. การทดสอบความ
ปลอดภัย 

: ไม่พบการระคายเคืองบนผิวอาสาสมัคร 

 

12. การนำไปใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ยา 
เครื่องสำอางและ
เสริมอาหาร 

: ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้านริ้วรอย ชะลอวัยและเครื่องสำอางช่วย
ให้ผิวขาวและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทดแทนฮอร์โมนเพศหญิง
สำหรับสตรีวัยหมดประจำเดือน 
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13. ปริมาณที่แนะนำให้
ใช้ในผลิตภัณฑ์ 

: 0.5 - 10 % w/w (สารสกัด 1.0 และ 0.5 % w/v ใน 
propylene glycol) สำหรับผลิตภัณฑ์ใช้ทาภายนอก /         
0.2 - 0.5 มิลลิกรัมของสารสกัดต่อ 1 หน่วยรับประทานใน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

14. การเก็บรักษา : เก็บในภาชนะปิดสนิทและป้องกันแสงที่อุณหภูมิห้อง 

15. ข้อควรระวัง  : ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และสตรีมีครรภ์ 

16. ราคา/ กิโลกรัม : โปรดสอบถามรายละเอียด 
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