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Specification : สารส าคัญกระตุ้นการงอกและช่วยใหเ้ส้นผมด า HG-HD  
เก็บกักในอนุภาคขนาดนาโน (Manose RM-0040) 

 

(การน าไปใช้ : สารส าคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
กระตุ้นการงอกของเส้นผมและช่วยให้ผมด า) 

 

1. ชื่อวัตถุดิบ : สารส าคัญกระตุ้นการงอกของเส้นผมและช่วยให้ผมด า 
HG-HD เก็บกักในอนุภาคขนาดนาโน 

2. องค์ประกอบส าคัญ : สารสกัดสมุนไพรไทยผสม ได้แก่ ย่านาง ถัว่เหลืองและ
ข้าวฟ่างผสมฟอสโฟลิปิดและคอเลสเตอรอล 

3. ชื่อพืช/วงศ์ : ย่านาง (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels)/  

MENISPERMACEAE, ถั่วเหลือง (Glycine max L.)/ 

LEGUMINOSAE และ ข้าวฟ่าง (Sorghum bicolor 

(L.) Moench)/ GRAMINEAE 

4. ลักษณะทางกายภาพ : ของเหลวขุ่นสีเขียวอมน  าตาลและมีกลิ่นสมุนไพร  
5. pH  : 5.10 
6. การควบคุมคุณภาพ

มาตรฐาน 
: HPLC fingerprint โดยใช้ linoleic acid เป็น 

marker 
7. การละลาย : กระจายตัวในน  า 

8. การปนเปื้อนของเชื้อ : ไม่พบการปนเป้ือนของเชื อจุลินทรีย์ก่อโรคและพบเชื อ
แบคทีเรีย ยีสต์และราทั งหมดน้อยกว่า 1,000 cfu/g 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) 
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9. ฤทธิ์ทางชีวภาพ : - ฤทธิ์ยับยั งเอนไซม์ 5α-reductase ได้ 15.15 ± 
1.31 % ที่ความเข้มข้น 1 mg/ml (finasteride 
และ dutasteride มีค่าเท่ากับ 59.25 ± 1.31 และ 
59.79 ± 1.12 % ตามล าดับ) 

- กระตุ้นเอนไซม์ไทโรซิเนสในเซลล์เพาะเลี ยงได้
122.62 ± 10.51 % ที่ความเข้มข้น 1 mg/ml 
(theophylline มีค่าเท่ากับ 525.93 ± 20.44 %  
ที่ความเข้มข้น 1 mg/ml)  

- กระตุ้นเม็ดสีเมลานินในเซลล์เพาะเลี ยงได้ 
64.90±10.34 % ที่ความเข้มข้น 1 mg/ml 
(theophylline มีค่าเท่ากับ 186.76 ± 9.45 %    
ที่ความเข้มข้น 1 mg/ml) 

10. ผลการทดสอบประสิทธิภาพ
ในมนุษย์/สัตว์ทดลอง 

: - 

11. การทดสอบความปลอดภัย : - ไม่พบความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังมนุษย์            
โดยมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของเซลล์เท่ากับ 
122.11 ± 9.92 % ที่ความเข้มข้น 1 mg/ml  
(sodium lauryl sulfate มีค่าเท่ากับ 5.48 ±       
0.93 % ที่ความเข้มข้น 1 mg/ml) 

- ไม่พบการระคายเคืองบนผิวอาสาสมัครเมื่อทดสอบ  
ด้วยวิธี closed patch นาน 4 ชั่วโมง 
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12. การน าไปใช้ในผลิตภัณฑ์ยา 

เครื่องส าอางและเสริมอาหาร 

: ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางกระตุ้นการงอกของเส้นผมและ

ช่วยให้ผมด า 

13. ปริมาณที่แนะน าให้ใช้ใน

ผลิตภัณฑ์ 

: 1-15 % w/w ในแฮร์เซรั่ม / แชมพู / แฮร์โลชั่นและ

แฮร์โทนิค เป็นต้น  

14. การเก็บรักษา : เก็บในที่เย็นและแห้ง ในภาชนะบรรจุป้องกันแสง  

15. ข้อควรระวัง : ส าหรับใช้ภายนอกเท่านั น / ระวังไม่ให้เข้าตา /     

ล้างออกและหยุดใช้ทันทีเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์ 

16. ราคา/กิโลกรัม : โปรดสอบถามรายละเอียด 
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