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Specification : สารสกัดฝักเพกา  
(Manose RM-0033) 

 

(การน าไปใช ้: สารส าคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางช่วยให้ผิวขาวและชะลอวัย) 
 

1. ชื่อวัตถุดิบ : สารสกัดฝักเพกา 

2. องค์ประกอบส าคัญ : alkaloids, flavonoids, glycosides และ 

tannins 

3. ชื่อพืช/ วงศ ์ :  เพกา (Oroxylum indicum (L.) Kurz.)/ 

BIGNONIACEAE 

4. ลักษณะทางกายภาพ : ของกึ่งแข็งกึ่งเหลวสีน ้าตาลอมเขียวและมีกลิ่น

สมุนไพร 

5. pH  : 4.29 

6. การควบคุมคุณภาพ

มาตรฐาน 

: HPLC fingerprint โดยใช้ tannin เป็น marker 

(retention time = 2.798 นาที) 

7. การละลาย : sparingly soluble ในน ้าร้อนและน ้าเย็น, 

slightly soluble ในเมทานอล, soluble  

ในเอทานอลและ practically insoluble ใน 

glycerin, propylene glycol และ mineral oil 
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8. การปนเปื้อนของเชื้อ : ไม่พบการปนเปื้อนของเชื อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิด

โรค และพบเชื อแบคทีเรีย ยีสต์และราทั งหมด 

น้อยกว่า 1,000 cfu/g ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ

ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

9. ฤทธิ์ทางชีวภาพ : - จับอนุมูลอิสระ โดยมีค่า SC50 เท่ากับ 

0.16±0.03 mg/ml (SC50 ของวิตามินซีเท่ากับ 

0.02±0.00 mg/ml) 

- ยับยั งเอนไซม์ไทโรซิเนส โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 

0.94±0.05 mg/ml (SC50 ของกรดโคจิกเท่ากับ 

0.04±0.01 mg/ml) 

10. ผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพในมนษุย์/ 

สัตว์ทดลอง 

: ผลิตภัณฑ์ที่มี 1% w/w มีฤทธิ์ช่วยให้ผิวขาวใน

อาสาสมัคร โดยลดการสร้างเม็ดสีเมลานินหลังใช้

นาน 4 สัปดาห์ 

11. การทดสอบความ

ปลอดภัย 

: ผลิตภัณฑ์ที่มี 1% w/w ไม่พบการระคายเคืองต่อ

ผิวในอาสาสมัครเมื่อทดสอบด้วยวิธี 4h closed 

patch 
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12. การน าไปใช้ใน

ผลิตภัณฑ์ยา 

เครื่องส าอาง และเสริม

อาหาร 

: ผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอางช่วยให้ผิวขาวและชะลอวัย 

13. ปริมาณที่แนะน าให้ใช้

ในผลิตภัณฑ ์

: 0.5 - 2.5% w/w 

14. การเก็บรักษา : เก็บในภาชนะปิดสนิทและป้องกันแสงที่

อุณหภูมิห้อง 

15. ข้อควรระวัง : ไม่มี 

16. ราคา/ กิโลกรัม : โปรดสอบถามรายละเอียด 
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