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 Specification : สารส าคัญกระตุ้นการงอกของเส้นผม HG  
เก็บกักในอนุภาคขนาดนาโน 

(Manose RM-0039) 
  

(การน าไปใช ้: สารส าคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางป้องกันผมร่วง 

และกระตุ้นการงอกของเส้นผม) 

1. ชื่อวัตถุดิบ : สารส าคัญกระตุ้นการงอกของเส้นผม HG เก็บกัก
ในอนุภาคขนาดนาโน 

2. องค์ประกอบส าคัญ : สารสกดัสมุนไพรไทยผสม ได้แก่ ถั่วเหลอืงและ  
ข้าวฟ่างผสมฟอสโฟลิปิดและคอเลสเตอรอล 

3. ชื่อพืช/วงศ์ : ถั่วเหลอืง (Glycine max L.)/ LEGUMINOSAE 

และ ข้าวฟ่าง (Sorghum bicolor (L.) Moench)/ 

GRAMINEAE 

4. ลักษณะทางกายภาพ : ของเหลวขุ่นสีน  าตาลเข้มและมีกลิ่นสมนุไพร  

5. pH  : 5 

6. การควบคุมคุณภาพ

มาตรฐาน 

: HPLC fingerprint โดยใช้ linoleic acid เป็น 

marker 

7. การละลาย : กระจายตัวในน  า 
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8. การปนเปื้อนของเชื้อ : ไม่พบการปนเปือ้นของเชื อจุลินทรีย์ก่อโรคและ  

พบเชื อแบคทีเรีย ยีสต์และราทั งหมดนอ้ยกว่า 

1,000 cfu/g ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

9. ฤทธิ์ทางชีวภาพ : ฤทธิ์ยับยั ง 5α-reductase ได ้37.64 ± 1.62 %     

ทีค่วามเข้มข้น 1 mg/ml (finasteride and 

dutasteride มีค่าเท่ากับ 59.25 ± 1.31 และ       

59.79 ± 1.12 % ตามล าดับ) 

10. ผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพในมนุษย์/

สัตว์ทดลอง 

: - 

11. การทดสอบความปลอดภัย : - ไม่พบความเป็นพษิต่อเซลลผ์ิวหนังมนุษย์            
โดยมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของเซลลเ์ท่ากับ 
111.74 ± 1.81 % ทีค่วามเข้มข้น 10 mg/ml 
(sodium lauryl sulfate มีค่าเท่ากับ 7.51 ±   
0.90 % ทีค่วามเข้มข้น 1 mg/ml)  

- ไมพ่บการระคายเคอืงบนผิวอาสาสมัครเมื่อ
ทดสอบดว้ยวิธี closed patch นาน 4 ชั่วโมง 
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12. การน าไปใช้ในผลิตภัณฑ์ยา 

เครื่องส าอางและเสริม

อาหาร 

: ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางป้องกันผมร่วง 

และกระตุ้นการงอกของเส้นผม 

 

13. ปริมาณที่แนะน าใหใ้ช้ใน

ผลิตภัณฑ์ 

: 5-10 % w/w (ในเซรั่มและโลชั่นเบส)  

14. การเก็บรักษา : บรรจใุนภาชนะป้องกันแสง เก็บในที่เย็นและแห้ง 

15. ข้อควรระวัง : ส าหรับใช้ภายนอกเท่านั น / ระวังไม่ให้เข้าตา   
ล้างออกและหยุดใช้ทันทีเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์ 

16. ราคา/กิโลกรัม : โปรดสอบถามรายละเอียด 
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