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Specification : สารสกัดใบหม่อน (Manose RM-0063) 
 

(การน าไปใช้ : สารส าคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางช่วยให้ผิวขาวและชะลอวัย) 
 

1. ชื่อวัตถุดิบ : สารสกัดใบหม่อน 
2. องค์ประกอบส าคญั : Flavonoids, phenolic acid, alkaloids และ 

coumarins(1) 
3. ชื่อพืช/ วงศ์ :  หม่อน (Morus alba L.) / MORACEAE 
4. ลักษณะทางกายภาพ : ของแข็งสีน้้าตาลและมีกลิ่นสมุนไพร 
5. pH  : 5 
6. การควบคุมคณุภาพ

มาตรฐาน 
: HPLC fingerprint โดยใช้ anthocyanin เปน็ marker(2) 

7. การละลาย : ละลายในเอทานอล 
8. การปนเปื้อนของเชื้อ : ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่กอ่ให้เกิดโรคและพบ

เชื้อแบคทีเรีย ยสีต์และราทั้งหมดน้อยกว่า 1,000 cfu/g ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ของส้านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) 

9. ฤทธิ์ทางชีวภาพ : - จับอนุมูลอสิระ DPPH โดยมีค่า SC50 เท่ากับ 0.92 ± 
0.07 mg/ml (SC50 ของวิตามินซีเท่ากับ 0.06 ± 0.03 
mg/ml)   

- จับโลหะหนักไดเ้ลก็นอ้ย โดยมีค่า MC50 > 1,000 
mg/ml (MC50 ของอีดีทีเอเท่ากับ 0.50 ± 0.00 
mg/ml) 

- ยับยั้งปฏิกิริยาออกซเิดชันของกรดไขมันไม่อิม่ตัว โดยมี
ค่า IPC50 เท่ากับ 0.07 ± 0.01 mg/ml (IPC50 ของ
วิตามินอี เท่ากับ 0.14 ± 0.01 mg/ml) 
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- ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 0.02 ± 
0.01 mg/ml (IC50 ของกรดโคจิกเท่ากับ 0.05 ± 0.01 
mg/ml) 

10. ผลการทดสอบ
ประสทิธิภาพในมนุษย์/ 
สัตว์ทดลอง 

: ไม่มี 
 
 

11. การทดสอบความ
ปลอดภัย 

: ไม่พบการระคายเคืองในผิวอาสาสมคัร 

12. การน าไปใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ยา 
เครื่องส าอาง และเสรมิ
อาหาร 

: ผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอางช่วยให้ผิวขาวและชะลอวัย 

13. ปริมาณที่แนะน าให้ใช้
ในผลิตภัณฑ ์

: 0.1 – 5 % w/w 

14. การเก็บรักษา : เก็บในภาชนะปิดสนิทและป้องกันแสงที่อุณหภูมิห้อง 
15. ข้อควรระวัง : ไม่มี 
16. ราคา/ กิโลกรัม : โปรดสอบถามรายละเอียด 
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