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Specification : สารสกัดข่า (Manose RM-0056) 
 

(การน าไปใช้ : สารส าคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง / ผลิตภัณฑ์ใช้ทาภายนอก                  
และเสริมอาหารส าหรับต้านการอักเสบ ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ และลดความดัน) 

 
1. ชื่อวัตถุดิบ : สารสกัดข่า  

2. องค์ประกอบส าคัญ : flavonoids, galangin และ volatile oils(1) 

3. ชื่อพืช/ วงศ์ : ข่า (Alpinia galanga (L.) Willd.) ZINGIBERACEAE 

4. ลักษณะทางกายภาพ : ของแข็งสีน้้าตาลและมีกลิ่นสมุนไพร 

5. pH  : 6 

6. การควบคุมคุณภาพ
มาตรฐาน 

: HPLC fingerprint โดยใช ้galangin เป็น marker(1) 

7. การละลาย : ละลายในน้้าและ ethanol 

8. การปนเปื้อนของเชื้อ : ไม่พบการปนเป้ือนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค และพบเชื้อ
แบคทีเรีย ยีสต์และราทั้งหมดน้อยกว่า 1,000 cfu/g ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ของส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

9. ฤทธิ์ทางชีวภาพ : ฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน(2) ต้านการอกัเสบ(2)   

ต้านเชื้อแบคทีเรีย(2) ต้านเชื้อรา(2) ต้านมะเร็ง(2)  

และลดระดับน้้าตาลในเลือด(2) 

10. ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพใน
มนุษย์/สัตว์ทดลอง 

: ประสิทธิภาพต้านการอักเสบในสัตว์ทดลอง(3) 
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11. การทดสอบความ
ปลอดภัย 

: ไม่พบการระคายเคืองบนผิวอาสาสมัคร 

12. การน าไปใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ยา 
เครื่องส าอาง              
และเสริมอาหาร 

: ผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอาง ผลิตภัณฑ์ใช้ทางผิวหนังส้าหรับบรรเทา
อาการปวดและต้านการอักเสบ /  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

13. ปริมาณที่แนะน าให้
ใชใ้นผลิตภัณฑ์ 

: 0.1-1.0 % w/v ในเครื่องส้าอางและผลิตภัณฑ์ใช้ทางผิวหนัง 

14. การเก็บรักษา : เก็บในภาชนะปิดสนิทและป้องกันแสงที่อุณหภูมิห้อง 

15. ข้อควรระวัง  : ไม่ม ี

16. ราคา/ กิโลกรัม : โปรดสอบถามรายละเอียด 
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