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Specification : สารสกัดสมุนไพรไทยผสม อาร์เจ-เอสด-ีเคเอ็ม 
(Manose RM-0108) 

 

(การน าไปใช ้: สารส าคัญในผลติภณัฑ์เครื่องส าอางส าหรับท าความสะอาดผิวหน้า 
และผิวกายที่มีฤทธิต์้านการอักเสบ ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่น  

ช่วยให้ผิวขาวและต้านเชื้อสิว) 
 

1. ชื่อวตัถุดิบ : สารสกัดสมนุไพรไทยผสม อาร์เจ-เอสด-ีเคเอ็ม 

2. องค์ประกอบส าคัญ : anthraquinones, carotenoids และ steroids 

3. ชื่อพืช/ วงศ ์ : ใบรางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.) / 
ACANTHACEAE และ เมล็ดงาขี้ม้อน (Perilla frutescens 

(L.) Britton) / LAMIACEAE  

4. ลักษณะทางกายภาพ : ของกึ่งแข็งกึ่งเหลวสีเขียวอมน ำ้ตำลเข้มและมีกลิ่นสมุนไพร 

5. pH  : 5.58 

6. การควบคุมคุณภาพ
มาตรฐาน 

: HPLC fingerprint โดยใช ้linoleic เป็น marker 

7. การละลาย : ละลำยใน ethanol และ methanol 

8. การปนเป้ือนของเชือ้ : ไม่พบกำรปนเปื้อนของเชื อจุลินทรีย์ก่อโรค และพบเชื อ
แบคทีเรีย ยีสต์และรำทั งหมดน้อยกว่ำ 1,000 cfu/g ซึ่ง
เป็นไปตำมเกณฑ์ของส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและ
ยำ (อย.)  
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9. ฤทธิ์ทางชีวภาพ : - ฤทธิ์จับอนุมลูอสิระ DPPH โดยมีค่ำ SC50 เท่ำกับ         
0.16 ± 0.00 mg/ml (ascorbic acid เท่ากับ 0.01 ± 
0.00 mg/ml) 

- ฤทธิ์ยับยั งเอนไซม์ไทโรซิเนส โดยมคี่ำ IC50 เท่ำกับ 0.30 ± 
0.05 mg/ml (kojic acid เท่ากับ 0.01 ± 0.01 mg/ml) 

- ฤทธิ์ต้ำนกำรอักเสบในเซลล์เพำะเลี ยง macrophage    
(RAW 264.7) โดยยบัยั งกำรหลั่งไนตรกิออกไซด์ได้     
23.80 ± 9.10% ที่ความเข้มข้น 1 mg/ml โดยมีฤทธิ์เป็น 
0.63 เท่าของยาต้านอักเสบมาตรฐาน triamcinolone 
acetonide ซึ่งมีค่าเท่ากับ 37.82 ± 3.55%) 

- ฤทธิ์ต้านเช้ือ Cutibacterium acnes โดยมี inhibition 
zone เท่ากับ 7.48 ± 0.53 mm ที่ 10 mg 
(clindamycin ที่ 0.002 mg มีค่าเท่ากับ 58.35 ± 0.34 
mm)  

10. ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพใน
มนุษย์/สตัว์ทดลอง 

: - 

11. การทดสอบความ
ปลอดภัย 

: ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ผวิหนังมนุษย์ โดยมีเปอร์เซ็นต์กำรรอด
ชีวิตเท่ำกับ 82.69 ± 6.44% ที่ควำมเขม้ข้น 1 mg/ml 
(SLS ที่ควำมเข้มข้น 1 mg/ml มีค่ำเท่ำกบั 13.99 ± 
0.28%) 
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12. การน าไปใชใ้น
ผลิตภัณฑ์ยา 
เครื่องส าอาง              
และเสริมอาหาร 

: ผลิตภัณฑ์เครื่องส้ำอำงและผลิตภัณฑ์ใชภ้ำยนอกส้ำหรับ
ผิวหน้ำและผิวกำยเพื่อท้ำควำมสะอำดที่มีฤทธิ์ตำ้นกำร 
อักเสบ / ต้ำนปฏิกิรยิำออกซิเดชั่น / ช่วยให้ผิวขำวและ 
ต้ำนเชื อสิว 

13. ปริมาณที่แนะน าให้
ใชใ้นผลติภณัฑ ์

: 0.5 - 1.0 % w/w  

14. การเก็บรักษา : เก็บในภำชนะปิดสนทิและป้องกันแสงที่อณุหภูม ิ4 °c 

15. ข้อควรระวัง  : ไม่ม ี

16. ราคา/ กิโลกรัม : โปรดสอบถำมรำยละเอียด 
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