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Specification : สารสกัดผสมจากสมนุไพรไทย 
ใช้ทดแทนฮอร์โมนส าหรับสตรีวัยทอง 

(Manose RM-0041) 
 

(การน าไปใช ้: สารส าคัญในผลติภณัฑ์เสริมอาหารฮอร์โมนทดแทนส าหรับสตรวีัยทอง) 
 

1. ชื่อวตัถุดิบ : สารสกัดผสมจากสมนุไพรไทยใชท้ดแทนฮอร์โมนส าหรับ
สตรีวัยทอง 

2. องค์ประกอบส าคัญ : สารสกัดผสมจากสมนุไพรไทย ได้แก่ กวาวเครือขาวและ

มะขามป้อม 

3. ชื่อพืช/ วงศ ์ :  กวาวเครือขาว (Pueraria var. mirifica, Airy Shaw & 

Suvat.) / LEGUMINOSAE – PAPILIONOIDEAE และ  

มะขามป้อม (Phyllanthus emblica L.) / 

EUPHORBIACEAE 

4. ลักษณะทางกายภาพ : ของแข็งสนี  าตาลและมีกลิ่นสมุนไพร 

5. pH  : 5 

6. การควบคุมคุณภาพ

มาตรฐาน 

: HPLC fingerprint โดยใช้ puerarin เป็น marker(1) 

7. การละลาย : ละลายในเอทานอล 
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8. การปนเป้ือนของเชือ้ : ไม่พบการปนเปื้อนของเชื อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค และ

พบเชื อแบคทีเรีย ยสีต์และราทั งหมดน้อยกว่า 1,000 

cfu/g ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) 

9. ฤทธิ์ทางชีวภาพ : กระตุ้นเอสโตรเจนในเซลล์มะเร็งเต้านม (MCF 7) 

10. ผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพใน

มนุษย์/ สัตว์ทดลอง 

: ทดแทนฮอรโ์มนเพศหญิงในอาสาสมัคร(2) 

11. การทดสอบความ

ปลอดภัย 

: มีความปลอดภัยในการบริโภคโดยมีค่า LD50 เมื่อป้อน   

ในหนูทดลองมากกว่า 5 กรัมต่อกิโลกรัมน  าหนักตัว 

12. การน าไปใชใ้น

ผลิตภัณฑ์ยา 

เครื่องส าอาง และ

เสริมอาหาร 

: ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารฮอร์โมนทดแทนส าหรับสตรีวัยทอง 

13. ปริมาณที่แนะน าให้

ใชใ้นผลติภณัฑ ์

: 5.00 มิลลิกรัมต่อแคปซูล (1 แคปซูลต่อวัน / 30 นาที

ก่อนมื้ออาหาร) 

14. การเก็บรักษา : เก็บในภาชนะปิดสนทิและป้องกันแสงที่อณุหภูมิห้อง  
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15. ข้อควรระวัง : หยุดใช้ทันทีเมื่อมีอาการไมพ่ึงประสงค์ /  

ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี และสตรมีีครรภ ์

16. ราคา/ กิโลกรัม : โปรดสอบถามรายละเอียด 
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