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Specification : สารสกัดยางมะละกอ  
(Manose RM-0055) 

 

(การน าไปใช้ : สารส าคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ใช้ทาภายนอก 
ช่วยรักษาแผลเป็นชนิดนูน) 

1. ชื่อวตัถุดิบ : สารสกัดยางมะละกอ 

2. องค์ประกอบส าคัญ : Papain, chymopapain และ lysozyme 

3. ชื่อพืช/ วงศ ์ : Papaya (Carica papaya  L.) / CARICACEAE  

4. ลักษณะทาง

กายภาพ 

: ของแข็งสีขาวและมีกลิ่นสมุนไพร 

5. pH  : 5.7 

6. การควบคุมคุณภาพ

มาตรฐาน 

: HPLC fingerprint โดยใช ้papain เป็น marker มี 

retention time เท่ากับ 1.660 นาท ี

7. การละลาย : ละลายได้ในน ้ากลัน่ แต่ไม่ละลายในแอลกอฮอล์และตัวท้า

ละลายอินทรีย์อืน่ ๆ 

8. การปนเป้ือนของ

เชื้อ 

: ไม่พบการปนเปื้อนของเชื อจุลินทรีย์ก่อโรคและพบเชื อ

แบคทีเรีย ยีสต์และราทั งหมดน้อยกว่า 1,000 cfu/g         

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑข์องส้านักงานคณะกรรมการอาหาร    

และยา (อย.) 
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9. ฤทธิ์ทางชีวภาพ : - ฤทธิ์จับอนุมูลอิสระ DPPH โดยมีค่า SC50 เท่ากับ 
956.10±62.06 mg/ml (วิตามินซี = 0.002±0.001 
mg/ml) 

- ฤทธิ์ยับยั งปฏิกริิยาออกซิเดชันของกรดไขมันไม่อิม่ตัว       
โดยมีค่า IPC50 เท่ากบั 0.38±1.02 mg/ml (วิตามินอี = 
0.32±0.10 mg/ml) 

- ฤทธิ์กระตุ้นเอนไซม์ MMP-2 โดยมีความแรงเป็น 2.10 
เท่าของกลุ่มควบคุม (concanavalin A = 2.59±0.22 
เท่าของกลุ่มควบคุม) 

10. ผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพใน

มนุษย์/สตัว์ทดลอง 

: ผลิตภัณฑ์เจลทีม่ีส่วนผสมของสารสกัดยางมะละกอ 1 

mg/ml สามารถลดความนูนของรอยแผลเป็นของใบหู

กระต่ายได้ 10.62±0.06(1) 

11. การทดสอบความ

ปลอดภัย 

: อาจท้าให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง โดยพบความเปน็

พิษต่อเซลล์เพาะเลี ยงผิวหนังของมนุษย์ โดยมีอัตราการ

รอดชีวิตเท่ากับ 19.24±0.42 ที่ความเข้มข้น 0.1 mg/ml  

12. การน าไปใชใ้น

ผลิตภัณฑ์ยา 

เครื่องส าอาง              

และเสริมอาหาร 

: เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ทาภายนอกรักษา

แผลเป็นชนิดนนูและส าหรับผลัดเซลล์ผิว 
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13. ปริมาณที่แนะน าให้

ใชใ้นผลติภณัฑ ์

: 0.1 – 1 w/w 

14. การเก็บรักษา : เก็บในภาชนะปิดสนทิและป้องกันแสงที่อณุหภูมิห้อง 

15. ข้อควรระวัง  : ไม่ม ี

16. ราคา/ กิโลกรัม : โปรดสอบถามรายละเอียด 
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