
 
An International Leader in Research and Development of Natural Products 

ผู้น าระดบันานาชาตใินการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ธรรมชาต ิ
 

 

 
 179  Moo 10  Tumbol Suthep, Mueang, Chiang Mai, Thailand 50200 

Tel : 66-53-270182, 66-53-270041 / Line Id : manoseresearchcenter, manosepr   
E-mail : manose.researchcenter@gmail.com, support@manose.co Website: www.manose.co 

  Specification : สารสกัดสมุนไพรไทยผสมระงับกลิ่นปาก 1  (Manose RM-0070) 
(การน าไปใช้ : สารส าคัญส าหรับผลิตภัณฑ์ในช่องปาก/ฟัน เพ่ือระงับกลิ่นปากและป้องกันฟันผ)ุ 

 
1. ชื่อวัตถดุิบ : สารสกดัสมุนไพรไทยผสมระงับกลิ่นปาก 1 
2. องค์ประกอบส าคัญ : Alkaloids, saponins, tannins, terpenes, steroids, 

phenolics และ flavonoids(1) 
3. ชื่อพืช/ วงศ ์ : กานพล ู(Syzygium aromaticum (L.) Merr.& L.M.Perry/ 

MYRTACEAE) และฝาง (Caesalpinia sappan L./ 
LEGUMINOSAE)  

4. ลักษณะทางกายภาพ : ของแข็งสีน้้าตาลอมสม้และมีกลิ่นสมุนไพร(1) 
5. pH  : 4.69(1)  
6. การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน : HPLC fingerprint โดยใช้ eugenol เป็น marker(1) 
7. การละลาย : ละลายได้น้อยมากในเมทานอล / ละลายไดน้้อยในเอทานอล / 

ละลายได้ดีในน้้าและ propylene glycol, ไม่ละลายใน glycerin 
และ mineral oil(1) 

8. การปนเปื้อนของเชือ้ : ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคและพบเชื้อแบคทเีรีย  
ยีสต์และราทัง้หมดน้อยกวา่ 1,000 cfu/g ซึ่งเปน็ไปตามเกณฑ์
ของส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (1) 

9. ฤทธิ์ทางชวีภาพ : - ต้านการอกัเสบในหลอดทดลอง โดยสามารถยบัยั้งการสลายตัว
ของอัลบูมินจากความร้อนได้ 50% (IC50) เท่ากับ 6.06±0.07 
mg/ml ส่วนยามาตรฐาน diclofenac diethylammonium      
มีค่า IC50 เท่ากับ 0.62±0.04 mg/ml(1) 

- ต้านการอกัเสบในเซลลเ์พาะเลี้ยง macrophage  (RAW 264.7) 
โดยสามารถยับยั้งการหลัง่ไนตรกิออกไซดไ์ด ้24.66±2.03% ท่ี
ความเข้มข้น 0.01 mg/ml มีฤทธิเ์ป็น 0.82 เท่าของ 
triamcinolone acetonide (30.09±2.15% ที่ความเข้มขน้ 1 
mg/ml) (1) 

- ต้านเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus โดยมี 
inhibition zone เท่ากับ 18.53±0.36 mm ที่ปริมาณ 2 mg 
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คิดเป็น 0.78 เทา่ของ erythromycin (inhibition zone 
เท่ากับ 23.86±0.34 mm ที่ปริมาณ 0.025 µg) (1) 

- ต้านเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans โดยม ี
inhibition zone เท่ากับ 14.33±1.08 mm ที่ปรมิาณ 2 mg 
คิดเป็น 0.52 เทา่ของ erythromycin (inhibition zone 
เท่ากับ 27.64±0.30 mm ที่ปริมาณ 0.025 µg) (1) 

10. ผลการทดสอบประสิทธิภาพ
ในมนุษย์/สัตว์ทดลอง 

: - 

11. การทดสอบความปลอดภัย : ไม่พบความเป็นพิษในเซลล์เพาะเลี้ยงเหงือกของมนุษย์ (human 
gingival fibroblast) ที่ความเข้มข้น 0.1 mg/ml โดยมกีารรอด
ชีวิตของเซลล์เทา่กับ 93.75±3.95%(1) 

12. การน าไปใช้ในผลติภัณฑย์า 
เครื่องส าอางและเสริมอาหาร 

: ผลิตภณัฑ์ในช่องปาก/ ฟัน เช่น ยาสีฟันและผลติภัณฑ์      
ส้าหรบัพ่นคอ เปน็ตน้ 

13. ปริมาณที่แนะน าให้ใช้ใน
ผลิตภณัฑ ์

: สารสกดัเขม้ขน้ผสมใช้ในผลติภัณฑ์ 0.01-2 % w/w / สารสกดั
ผสม 10% ใน propylene glycol ให้ใช้ผสมในผลติภณัฑ์        
5-20 % w/w) 

14. การเก็บรักษา : เก็บในภาชนะปิดสนิทและปอ้งกันแสงทีอุ่ณหภูมหิ้อง 
15. ข้อควรระวัง  : ไม่ม ี
16. ราคา/ กิโลกรัม : โปรดสอบถามรายละเอียด 
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