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รายละเอียดการประดิษฐ์ 

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ 
 สารประกอบส าหรับกันยุง 
สาขาวิทยาการท่ีเกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ 

วิทยาศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสารประกอบส าหรับกันยุง 5 
ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการท่ีเกี่ยวข้อง 

ยุงเป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลกแต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่น โดยปกติ ตัวเมียมักจะกิน
เลือดเป็นอาหาร ส่วนตัวผู้มักจะกินน  าหวานในดอกไม้ ยุงทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 3,450 ชนิด แต่พบใน
ประเทศไทยประมาณ 412 ชนิด แต่ที่คุ้นเคยกันดี คือ ยุงก้นปล่อง  และยุงลาย 

 ธรรมชาติของยุงนั นจะบินอยู่รอบตัวเราเพื่อหาจังหวะดูดเลือด โดยสิ่งดึงดูดให้ยุงเข้ามาเกาะ10 
ตามร่างกายก็คือ กลิ่นเหงื่อ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมากับลมหายใจ พวกมันจะมีระบบ
ประสาทการรับรู้กลิ่นที่หลากหลาย  เพื่อตรวจจับกลิ่นและระบุต าแหน่งของเหยื่อได้ 
ในการดูดเลือดแต่ละครั งของยุงนั นมีความเสี่ยงที่ยุงจะเป็นพาหะแพร่เชื อโรค มาสู่คนได้ตลอดเวลา  

โดยโรคที่ยุงเป็นพาหะนั น ได้แก่ โรคมาลาเรีย โรคไข้สมองอักเสบ  โรคฟิลาเรียหรือโรค
เทา้ช้าง และโรคที่พบมากที่สุดคือ โรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะน าโรค ด้วยโรคที่ยุงเป็นพาหะ15 
นั นเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ดังนั น การป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยุงจึงเป็นสิ่งจ าเป็น  ซึ่งวิธีการ
ป้องกันตนเองจากยุง สามารถท าได้หลายวิธีเช่น การจุดยากันยุง การใช้ยาฉีดไล่ยุง การใช้ยากันยุง
ชนิดทาผิว เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์กันยุงเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งได้รับความนิยมมาก โดยมีหลายรูปแบบ ทั งแบบสเปรย์ 
ลูกกลิ ง (roll on) โลชั่นทากันยุง และแป้งทาตัว แต่ผลิตภัณฑ์กันยุงที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดโดยส่วน20 
ใหญ่แล้ว จะมีส่วนประกอบที่ส าคัญคือสารเคมีที่มีเปอร์เซนต์สูง  โดยผลิตภัณฑ์กันยุงที่ใช้กันมี
สารเคมีที่เป็นสารออกฤทธิ์ส าคัญคือ ไดเอทิล -เมตา -โทลูเอมิด (Diethyl-meta-toluamide), ไดเมทิล 
ทาเลต (dimethyl phthalate) และ เอทิล บิวทิลอะเซติลอะมิโน โพรพิโนเอต (ethyl butylacetylamino 
propionate)  

ไดเอทิล -เมตา -โทลูเอมิด (Diethyl-meta-toluamide) เป็นสารออกฤทธิ์ที่นิยมใช้มาก เป็นพิษ25 
แบบเฉียบพลัน ถ้าสัมผัสทางผิวหนังก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและตา หากสูดดมข้าไป  ท า
ให้เกิดการระคายเคืองที่แผ่นเยื่อเมือกและทางเดินหายใจส่วนบน และการได้รับสารเป็นเวลานานอาจ
ก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ ในการทดลองกับหนูการได้รับสารแบบเรื อรังจะก่อให้เกิดการกลายพันธุ์และมี
ผลต่อทารกในครรภ์ ความเข้มข้นของ ไดเอทิล -เมตา -โทลูเอมิด (Diethyl-meta-toluamide)ใน
ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงอยู่ระหว่าง 5-25 เปอร์เซนต์โดยน  าหนัก ปริมาณเปอร์เซนต์ที่เพิ่มมากขึ นนั นไม่ได้30 

ตัวอย่างค าขอรับสทิธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบตัร 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
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หมายถึงประสิทธิภาพในการไล่ยุงจะมากขึ น แต่หมายถึงระยะเวลาในการป้องกันยุงนานขึ น เช่นที่ 6 
เปอร์เซนต ์จะป้องกันยุงได้ 2 ชั่วโมง ในขณะที่ 20 เปอร์เซนต ์จะป้องกันยุงได้ 4 ชั่วโมง  

 ไดเมทิล ทาเลต (dimethyl phthalate)มีความเป็นพิษปานกลาง อาจท าให้เกิดการระคายเคือง
เช่นเดียวกับ ไดเอทิล -เมตา -โทลูเอมิด (Diethyl-meta-toluamide)  แล้วยังกดระบบประสาทส่วนกลาง 
รบกวนระบบทางเดินอาหาร ท าอันตรายต่อไต มีความเสี่ยงท าให้เกิดการพิการแต่ก าเนิดของทารกใน5 
ครรภ์มีความเป็นพิษเล็กน้อยต่อสิ่งมีชีวิตในน  า โดยเฉพาะกับปลา  

เอทิล บิวทิลอะเซติลอะมิโน โพรพิโนเอต (ethyl butylacetylamino propionate) มีความเป็น
พิษปานกลาง ก่อให้เกิดการระคายเคืองตา นอกจากใช้ไล่ยุงแล้ว เอทิล บิวทิลอะเซติลอะมิโน โพรพิโน
เอต (ethyl butylacetylamino propionate) มีประสิทธิภาพในการไล่มด แมลงวัน แมงมุม เห็บ หมัดอีก
ด้วย  10 

  ความแตกต่างในด้านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะคล้าย ๆ กัน จะมีความแตกต่าง
กันในเร่ืองกลิ่นของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีแตกต่างกันมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการและความชอบที่
แตกต่างกันของผู้บริโภค การเลือกซื อผลิตภัณฑ์เหล่านี จึงขึ นกับความชอบพอของผู้บริโภคแต่ละคน
เป็นหลัก แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี จะมีข้อเสียคือส่วนประกอบหลักในการออกฤทธิ์จะเป็นสารเคมี
สังเคราะห์ ซึ่งบางคนอาจจะเกิดการแพ้ได้ และยังอาจมีสารเคมีตกค้างได้ จึงมีผู้คิดค้นและน าสมุนไพร15 
มาใช้ ซึ่งที่นิยมใช้กันอยู่ คือ ตะไคร้หอม สะระแหน่ มะกรูด โดยจะสกัดเป็นน  ามันหอมระเหย  

นอกจากนี ยังมีสิทธิบัตรหลายฉบับที่ได้กล่าวถึงการน าสมุนไพรมาเป็นส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น 

- สิทธิบัตรไทย เลขที่ค าขอ 00700569 ของบริษัทวิกรมเภสัช ได้จดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์กันยุง
แบบลูกกลิ งโดยมีส่วนประกอบหลักคือ น  ามันตะไคร้และน  ามันมะกรูด แต่ประสิทธิภาพการใช้งานมี20 
ระยะเวลาสั น จะใช้ได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ซึ่งก็ไม่สะดวกที่ผู้ใช้จะต้องทาบ่อยๆ 

- สิทธิบัตร US. เลขที่ 20000563 ของ John Linberge ได้จดสิทธิบัตรการใช้สาร ไกลซีมิน 
(Glycemine)  ที่เป็นสารสกัดที่ได้มาจากการสกัดน  ามันหอมของตะไคร้ม่วง โดยได้ท าผลิตภัณฑ์
ออกมาทั งในรูปแบบ เจล และลูกกลิ ง ซึ่งจะสามารถระงับป้องกันยุงได้นานถึง 6 ชั่วโมง แต่มีข้อสีย
คืออายุการเก็บรักษาสั น หากเก็บที่อุณหภูมิห้อง จะมีอายุการใช้งาน 10 วัน หากต้องการยืดอายุการใช้25 
งานจะต้องเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสามารถเก็บได้นาน 1 เดือน แต่ก็จะไม่สะดวกใน
กรณีที่ไม่มีตู้เย็นหรือลืมเก็บเข้าตู้เย็น 

- สิทธิบัตร ญ่ีปุ่น เลขที่ 30005067 ของ Yamamute Kuwa ได้จดสิทธิบัตรการใช้สาร เจอริคา
โลมาย(Jericalomine) ที่สกัดจากดอก ลาเวนดอรี (Lavendori) มาเป็นส่วนผสมในโลชั่นกันยุง ซึ่งจะ
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สามารถกันยุงได้นานถึง 8 ชั่วโมง โดยไม่ทิ งคราบติดเสื อผ้าและมีกลิ่นหอม ซึ่งได้มีหลายบริษัทได้ซื อ
สิทธิบัตรนี ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาวางขายในท้องตลาด ทั งในรูปสบู่ เจล ลูกกลิ ง แต่มีข้อเสีย คือ
ราคาแพง เนื่องจากดอก ลาเวนดอรี (Lavendori) จะปลูกได้เฉพาะหน้าหนาวและปลูกบนเทือกเขาคูรี 
(Kuri) เท่านั น ได้มีผู้พยายามน าดอก ลาเวนดอรี (Lavendori) ไปปลูกยังเทือกเขาต่างๆ ก็ไม่ประสบ
ความส าเร็จ เหตุผลที่ส าคัญ คือ แร่ธาตุที่เทือกเขา คูรี (Kuri) ซึ่งแตกต่างจากที่อ่ืน 5 

- นอกจากนี ยังมีข้อมูลที่ตีพิมพ์ในวารสาร Sceince Vol. 5, 2008, page 10-16 โดย Christina 
Viva โดยน าสารสกัดจากต้นยูคาลิปตันมาผสมเป็นครีมกันยุง สามารถกันยุงได้นานถึง 6 ชั่วโมง แต่
ต้องใช้สารสกัดในอัตราที่สูงมากถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์ จึงจะมีประสิทธิภาพในการระงับกันยุงได้ 
นอกจากนั นยังมีข้อเสีย คือ ครีมจะเหนียวและติดคราบบนเสื อผ้า 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงได้ท าให้มีการประดิษฐ์คิดค้น สารประกอบส าหรับกันยุงที่แก้ไข10 
ข้อบกพร่องที่กล่าวมาข้างต้น โดยสารประกอบส าหรับกันยุงตามการประดิษฐ์นี ท ามาจากสมุนไพร
หลายชนิดโดยมีส่วนผสมหลักที่ส าคัญคือน  ามันผลมะริดและน  ามันตะไคร้ 

โดย มะริดเป็นพืชที่ขึ นอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ล าต้นและกิ่งมี
หนาม ใบเรียวหนาคอดกิ่วที่กลางใบเป็นตอน ๆ คล้ายใบไม้ 2 ใบมาต่อกัน ดอกสีขาว เกสรสีเหลือง มี
กลิ่นหอม ผลโต กว่ามะนาว แต่มีผิวขรุขระ ตามต้นและกิ่งมีหนามยาวเล็กน้อย น  าในลูกมีรสเปรี ยว  15 
ใบและผิวมีน  ามันหอมระเหย ประโยชน์ของมะริด ใบใช้ปรุงกับอาหารดับกลิ่นคาว  น  าในผลใช้ใน
การย้อมจีวรพระและสระผมหรือท าความสะอาดส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย  ในทางยานี ได้น ามะริดไป
เป็นยาหรือส่วนผสมของยาต่าง ๆ หลายชนิด เช่น ในมาเลเซียใช้ส่วนผิวมะริดให้เด็กรับประทานแก้
ปวดหัวและท าลายพยาธิ ใช้เป็นยาบ ารุงก าลังและยากระตุ้นการหลั่งของเอนไซม์ น  ามะริด จึงน าไปใช้
ดองยาที่เรียกว่า ยาดองเปรี ยวเค็มเพื่อใช้ฟอกเลือด และบ ารุงโลหิตสตรี  20 

ใบมะริดใช้เป็นยาขับลมในล าไส้ แก้คลื่นเหียน ผิวมะริดใช้ขับลมในล าไส้  ขับระดูและเป็น
ส่วนผสมของยาลม แก้จุกเสียด รากมะริดใช้แก้เสมหะเป็นพิษ และแก้ลมจุกเสียด (วารสารสมุนไพร 
ฉบับที่ 5 ปี 2546 หน้า 10-12) 

ส่วนตะไคร้เป็นพืชเมืองร้อน ส่วนที่น ามาใช้คือเหง้าสด หรือก้านใบที่เป็นกาบ น  ามันตะไคร้ได้
จากการน าใบและเหง้าสดมากลั่นด้วยไอน  า ตะไคร้มีน  ามันหอมอยู่ร้อยละ  0.2-0.4 น  ามันตะไคร้มี ซิ25 
ตอล (citral) เป็นสารหลักร้อยละ 65-85 โดยได้มีการน าน  ามันตะไคร้น ามาใช้ประโยชน์ในการท า
เคร่ืองหอม สบู่ เคร่ืองส าอาง ซึ่งมีผลการทดลองพบว่า น  ามันตะไคร้มีความสามารถในการฆ่า
เชื อจุลินทรีย์ได้โดยเฉพาะเชื อแกรมบวก และเชื อรา  มีรายงานว่าน  ามันมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง 
ระงับอาการปวด ลดอุณหภูมิของร่างกายและกันหืน การใช้ซิตอล (citral )เด่ียวๆในคนพบว่าท าให้เกิด
การระคายเคืองที่ผิวหนังเล็กน้อย แต่ถ้าใช้ร่วมกับสารอ่ืนๆ จะไม่ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง 30 
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นอกจากนั นน  ามันตะไคร้ยังใช้แต่งกลิ่นอาหารได้หลายชนิด รวมถึงเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มี
แอลกอฮอล์ ขนมหวาน ขนมผิง อาหารคาวพวกเนื อกระป๋อง ในประเทศไทยใช้เป็นส่วนผสมของ
เคร่ืองแกงและแต่งกลิ่นอาหารหลายชนิด เป็นต้น 

ส่วนประกอบหลักของน  ามันตะไคร้  เมื่อน ามาทดสอบกับแบคทีเรีย พบว่าสามารถต้านเชื อ
แบคทีเรียดังกล่าวได้เมื่อใช้ในขนาดต่ า  มีการพัฒนาสูตรต ารับเจลล้างมือจากน  ามันตะไคร้ ในการ5 
ยับยั งเชื อแบคทีเรีย อีโคไล (E. coli), ซามอลเนลลา ไทฟิมูเรียม (Samonella typhimurium) พบว่าต ารับ
ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั งเชื อแบคทีเรียดังกล่าวได้ดีที่สุด  คือต ารับที่มีความเข้มข้นของน  ามัน
ตะไคร ้5 เปอร์เซนตโ์ดยน  าหนัก  

จะเห็นได้ว่ามะริดและตะไคร้เป็นพืชสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคและอาการได้หลายอย่าง แต่ยังไม่มี
ผู้คิดค้นน  ามันผลมะริดและน  ามันตะไคร้มาใช้เป็นส่วนผสมส าหรับกันยุง ดังนั นจึงได้ท าให้มีการ10 
ประดิษฐ์คิดค้น สารประกอบส าหรับกันยุงโดยน าน  ามันผลมะริดและน  ามันตะไคร้มาเป็นส่วนผสม
กับสมุนไพรอีกหลายชนิด เพื่อเพิ่มกลิ่นหอม 

ซึ่งสารประกอบส าหรับกันยุงตามการประดิษฐ์นี นอกจากจะได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น
แล้ว และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สมุนไพรไทย เป็นทางเลือกอีกทางส าหรับผู้ที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่
สกัดจากธรรมชาติและมียังมีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์ที่วางขายตามท้องตลาด ส่วนประกอบหลักในการ15 
ออกฤทธิ์จะเป็นสารธรรมชาติ ท าให้ลดอาการแพ้ได้ ลดการมีสารเคมีตกค้างได้ ไม่ทิ งคราบบนเสื อผ้า 
และมีประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ที่นานกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปถึง 3 เท่า  ซึ่งจะสะดวกในการใช้ไม่ต้อง
ทาบ่อยๆ โดยสารประกอบส าหรับกันยุงสามารถใช้ทดแทนน  าหอมได้ เนื่องจากส่วนผสมที่พอเหมาะ
ท าให้สารประกอบส าหรับกันยุงนี มีกลิ่นหอมของดอกไม้ ไม่ฉุน หอมติดทนนาน 24 ชั่วโมง ซึ่งจาก
ผลการทดลองใช้งานพบว่าผู้ที่ทดลองมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก นอกจากนั นยังผลวิจัยที่พบว่าคือ 20 
บริเวณผิวที่ทาสารประกอบส าหรับกันยุงตามการประดิษฐ์นี จะนุ่มนวล ผุดผ่อง และสามารถลบริ ว
รอยเหี่ยวย่นได ้
ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ 

สารประกอบส าหรับกันยุงตามการประดิษฐ์นี มีส่วนประกอบคือ น  ามันผลมะริด,  น  ามันตะไคร้, 
น  ามันผิวส้ม,น  ามันดอกมะลิ, น  ามันดอกกุหลาบ, พอลิเอทิลีนไกลคอล (polyethyleneglycol) , ซีโทมา25 
โครกอล (Cetomacrogol), สารแต่งกลิ่นและสารผสมของไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)   

โดยการประดิษฐ์นี มีวัตถุประสงค์หลักคือ การน าสมุนไพรไทยมาใช้ในการท าสารประกอบ
ส าหรับกันยุง เพื่อลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ท าให้ลดอาการแพ้ได้ นอกจากนั นยังผลวิจัยที่พบว่าคือ 
บริเวณผิวที่ทาสารประกอบส าหรับกันยุงตามการประดิษฐ์นี จะนุ่มนวล ผุดผ่อง และสามารถลบริ ว
รอยเหี่ยวย่นได ้30 
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การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ 

สารประกอบส าหรับกันยุงตามการประดิษฐ์นี มีส่วนประกอบส าคัญคือ น  ามันผลมะริด,  น  ามัน
ตะไคร้, น  ามันผิวส้ม, พอลิเอทิลีนไกลคอล (polyethyleneglycol) , ซีโทมาโครกอล (Cetomacrogol), 
สารแต่งกลิ่น และสารผสมของไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)     

โดยสารประกอบส าหรับกันยุงนี ยังมีส่วนประกอบดังนี   คือ 5 
- น  ามันผลมะริด 26- 30 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 
- น  ามันตะไคร้ 26- 30.5 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 
- น  ามันผิวส้ม 7.5 - 10 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 
- น  ามันดอกมะลิ 4-5 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 
- น  ามันดอกกุหลาบ 2-3 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 10 
- พอลิเอทิลีนไกลคอล (polyethyleneglycol) 2.5 - 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 
- ซีโทมาโครกอล (Cetomacrogol) 1- 3  เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 
- สารแต่งกลิ่น 0.5 -1.0  เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 
- วิตามินอ ี 0.5- 1.0 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 
- วิตามินเอ 0.5- 1.0 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 15 
- สารผสมของ ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) 1.5-2.0 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 
- ปรับน  าหนักด้วยน  า ให้มีน  าหนักครบ 100 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 

 น  ามันผลมะริดมีเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมในการน ามาเป็นส่วนประกอบของสารประกอบ
ส าหรับกันยุงคือ 28 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 

น  ามันตะไคร้มีเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมในการน ามาเป็นส่วนประกอบของสารประกอบส าหรับ20 
กันยุงคือ 29 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 

น  ามันตะไคร้สามารถสกัดได้จากพืชวงศ์กรามิเนเอ (GRAMINEAE) เช่น ตะไคร้กอ  ตะไคร้
หอม เป็นต้น 

น  ามันดอกมะลิมีเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมในการน ามาเป็นส่วนประกอบของสารประกอบ
ส าหรับกันยุงคือ 4.5 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 25 

น  ามันกุหลาบมีเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมในการน ามาเป็นส่วนประกอบของสารประกอบส าหรับ
กันยุงคือ 2.5 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 

สารแต่งกลิ่นที่ใช้เลือกได้จาก ไดไซคลิก ออกโซล (Dicyclic Oxazole), หรือ ไพโรไกลซีน 
(Pyroglycine) 
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ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ใช้สารผสมของไตรกลีเซอไรด์ ได้แก่ น  ามันงา , น  ามันถั่ว

เหลือง และน  ามันดอกค าฝอย อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือส่วนผสมของน  ามันดังกล่าวผสมกันอย่างน้อย 2 
ชนิดขึ นไป  

สารประกอบส าหรับกันยุงตามการประดิษฐ์นี สามารถเตรียมให้อยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว 
ครีม หรือเจล 5 

โดยสารประกอบส าหรับกันยุงตามการประดิษฐ์นี ได้มีการท าการวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ระหว่างโลชั่นกันยุงที่วางขายในท้องตลาดได้ผลปรากฏตามตารางข้างล่างนี   

            สารประกอบส าหรับกันยุง           ผลิตภัณฑ์                  ผลิตภัณฑ์                        ผลิตภัณฑ์ 
  รายละเอียด                        ตามการประดิษฐ์นี    ตามท้องตลาดชนิดที่ 1       ตามท้องตลาดชนิดที่ 2      ตามท้องตลาดชนิดที่ 3 

ความชื นที่ยังเหลือบริเวณผิวหนัง       0.2   8    10              9 10 
หลังจากใช้ 5 นาที (เปอร์เซ็นต์)   
ประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ (ชั่วโมง)      14   9     8.5                            10.5 
สารเคมีตกค้างที่ผิวหนัง (เปอร์เซ็นต์)      0.1   6     3                      4.8 
อาการแพ้ (เปอร์เซ็นต์)            0   4     6.5             5.5  
ราคาต่อน  าหนัก 100 กรัม  (บาท)       20                                             40                                    38                             60 15 

 จะเห็นได้ว่าผลการทดสอบในตารางข้างต้นนี ได้ท าการทดสอบในอาสาสมัคร จ านวน 500 
คน เพื่อท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารประกอบกันยุงตามการประดิษฐ์นี  เมื่อทดสอบ
ความชื นที่ยังเหลืออยู่หลังจากใช้ 5 นาที ซึ่งความชื นที่เกิดขึ นสามารถเป็นแหล่งเจริญเติบโตของเชื อ
แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นกายได้ พบว่าหลังการใช้สารประกอบกันยุงตามการประดิษฐ์นี มีความชื นที่
ยังเหลืออยู่ 0.2 เปอร์เซ็นต์  ในขณะที่ผลิตภัณฑ์กันยุงตามท้องตลาดชนิดที่ 1, 2 และ 3  มีความชื นที่ยัง20 
เหลืออยู่ 8, 10 และ 9  เปอร์เซ็นตต์ามล าดับ เมื่อทดสอบระยะเวลาในการออกฤทธิ์ สารประกอบกันยุง
ตามการประดิษฐ์นี จะมีประสิทธิภาพออกฤทธิ์ ได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์กันยุงตามท้องตลาดชนิดที่ 1, 2 และ 
3 โดยสามารถออกฤทธิ์ได้นานถึง 14 ชั่วโมง ส่วนผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดชนิดที่ 1, 2 และ 3  จะออก
ฤทธิ์ได้นาน 9, 8.5, 10.5 ชั่วโมง ตามล าดับ   นอกจากนั นผลวิจัยยังพบว่าสารประกอบกันยุงตามการ
ประดิษฐ์นี มีสารเคมีตกค้างหลงเหลือที่ผิวหนังจะมีเปอร์เซนต์ที่ตกค้างน้อยกว่าผลิตภัณฑ์กันยุงตาม25 
ท้องตลาดทั่วไปทั ง 3 ชนิด  

โดยการวิจัยครั งนี ยังพบว่าเมื่อทดสอบอาการแพ้ในอาสาสมัครทั ง 500 คนนั น ไม่พบว่าเกิด
อาการแพ้หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จากสารประกอบกันยุงตามการประดิษฐ์นี  เนื่องจากส่วนประกอบหลัก
ของสารประกอบกันยุงตามการประดิษฐ์นี เป็นสารที่ได้จากธรรมชาติ ส่วนราคาต้นทุนในการผลิตจะมี
ราคาที่ต่ า คิดเป็น 20 บาท ต่อน  าหนัก 100 กรัม ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีราคาที่ถูกกว่าผลิตภัณฑ์กันยุงตาม30 
ท้องตลาดชนิดที่ 1, 2 และ 3 อย่างเห็นได้ชัดเจน 
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ผลวิจัย (ตามที่แสดงให้เห็นในรูปที่ 1 )โดยการทดสอบการออกฤทธิ์ยับยั งการเจริญเติบโตของ

แบคทีเรีย ซึ่งท าการศึกษาเป็นเวลา 6 ชั่วโมง เมื่อท าการเติมตัวอย่างที่ต้องการทดสอบลงไปในยัง
หลอดเพาะเลี ยงเชื อแบคทีเรียในห้องทดลอง ซึ่งได้ท าการวัดและตรวจสอบจ านวนแบคทีเรียทุกๆ  1 
ชั่วโมง พบว่าเมื่อเร่ิมท าการทดสอบตั งแต่ 1 ชั่วโมง จนกระทั่งถึง 6 ชั่วโมงนั น ความสามารถในการ
ยับยั งการเจริญเติบโตของเชื อแบคทีเรียของตัวอย่างทั ง 4 ชนิดนั นมีเปอร์เซ็นของการเจริญเติบโตของ5 
เชื อแบคทีเรียลดลงอย่างมีนัยส าคัญ และพบว่าสารประกอบกันยุงตามการประดิษฐ์นี สามารถออกฤทธิ์
ยับยั งการเจริญเติบโตของเชื อแบคทีเรียได้ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาด
ชนิดที่ 1, 2 และ 3 ตามล าดับ 

จากรูปที่ 2 เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงภาพผิวหน้าของผู้ที่ทดลองใช้สารประกอบกันยุงตามการ
ประดิษฐ์นี  โดยใช้วันละ 1 ครั งในช่วงเวลา 17.00- 19.00 นาฬิกา โดยใช้เป็นเวลาติดต่อกัน 2 สัปดาห์ 10 
ผลวิจัยปรากฎว่านอกจากจะกันยุงได้แล้ว ยังสามารถลดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้อย่างเห็นชัดเจน 
โดย (A) ภาพผิวหน้าที่ถ่ายก่อนใช้สารประกอบส าหรับกันยุง (B) เป็นภาพที่ถ่ายหลังการใช้
สารประกอบส าหรับกันยุง โดยได้ทดสอบในอาสาสมัครทั งหมด 500 คน ผลปรากฎว่าผู้ที่ใช้ผู้ที่
ทดลองมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากถึง 100 เปอร์เซนต์ นอกจากนั นจะสามารถลบริ วรอยเหี่ยวย่นได้ 
ผลวิจัยยังพบว่าบริเวณผิวที่ทาสารประกอบส าหรับกันยุงตามการประดิษฐ์นี จะนุ่มนวล ผุดผ่อง  15 

สารประกอบส าหรับกันยุง นี ยังมีกลิ่นหอมของดอกไม้ ไม่ฉุน หอมติดทนนาน 24 ชั่วโมง 
สามารถใช้ทดแทนน  าหอมได้ อายุการเก็บรักษานาน 3 ปีที่อุณหภูมิห้อง หากเก็บในตู้เย็นจะมีอายุการ
เก็บรักษานานเพิ่มขึ นเป็น 5 ปี 
ค าอธิบายรูปเขียนโดยย่อ 

รูปท่ี 1 ภาพกราฟแสดงถึงร้อยละของการออกฤทธิ์ยับยั งการเติบโตของแบคทีเรียของ20 
สารประกอบกันยุงตามการประดิษฐ์เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์กันยุงอ่ืน 

รูปท่ี 2  ภาพแสดงให้เห็นถึงภาพผิวหน้าของผู้ที่ทดลองใช้สารประกอบกันยุงตามการประดิษฐ์นี 
ก่อนใช้กับหลังใช้ 

วิธีการในการประดิษฐ์ท่ีดีที่สุด 

เหมือนกับที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ 25 
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ข้อถือสิทธิ 

 1.  สารผสมส าหรับกันยุง มีส่วนประกอบคือ 
- น  ามันผลมะริด 26- 30 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 
- น  ามันตะไคร้ 26- 30.5 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 
- น  ามันผิวส้ม 7.5 - 10 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 5 
- น  ามันดอกมะลิ 4-5 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 
- น  ามันดอกกุหลาบ 2-3 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 
- พอลิเอทิลีนไกลคอล (polyethyleneglycol) 2.5 - 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 
- ซีโทมาโครกอล (Cetomacrogol) 1- 3  เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 
- สารแต่งกลิ่น 0.5 -1.0  เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 10 
- วิตามินอ ี 0.5- 1.0 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 
- วิตามินเอ 0.5- 1.0 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 
- สารผสมของ ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) 1.5-2.0 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 
- ปรับน  าหนักด้วยน  าให้มีน  าหนักครบ 100 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 

 2. สารผสมส าหรับกันยุงตามข้อถือสิทธิที่ 1 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งน  ามันตะไคร้สามารถสกัดได้15 
จากพืชวงศ์กรามิเนเอ (GRAMINEAE) ได้แก่ ตะไคร้กอ ตะไคร้หอม   

 3. สารผสมส าหรับกันยุงตามข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 32 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง สารแต่งกลิ่นที่ใช้เลือก
ได้จาก ไดไซคลิก ออกโซล (Dicyclic Oxazole), หรือ  ไพโรไกลซีน (Pyroglycine) 

 4. สารผสมส าหรับกันยุงตามข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 4 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งสารผสมของไตรกลีเซอ
ไรด์ (Triglyceride) ได้แก่ น  ามันงา, น  ามันถั่วเหลือง และน  ามันดอกค าฝอย อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ20 
ส่วนผสมของน  ามันดังกล่าวผสมกันอย่างน้อย 2 ชนิดขึ นไป 

 5. สารผสมส าหรับกันยุงข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 5 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งน  ามันผลมะริดมีเปอร์เซ็นต์ที่
เหมาะสมในการน ามาเป็นส่วนประกอบสารผสมส าหรับกันยุง คือ 28 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 

 6. สารผสมส าหรับกันยุงตามข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 6 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งน  ามันตะไคร้มีเปอร์เซ็นต์ที่
เหมาะสมในการน ามาเป็นส่วนประกอบสารผสมส าหรับกันยุง คือ 29 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 25 

 7. สารผสมส าหรับกันยุงตามข้อถือสิทธิที่  1 ถึง 7 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งน  ามันดอกมะลิมี
เปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมในการน ามาเป็นส่วนประกอบของสารผสมส าหรับกันยุงคือ 4.5 เปอร์เซ็นต์
โดยน  าหนัก 
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 8. สารผสมส าหรับกันยุงตามข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 8 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งน  ามันกุหลาบมีเปอร์เซ็นต์
ที่เหมาะสมในการน ามาเป็นส่วนประกอบของสารผสมส าหรับกันยุงคือ 2.5 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก 

 9. ผลิตภัณฑ์ที่เตรียมได้ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 9 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว 
ครีม หรือเจล 



หน้า 1 ของจ านวน 1 หน้า 

 = ผลิตภัณฑ์กันยุงตามท้องตลาดชนิดที่ 1 
= ผลิตภัณฑ์กันยุงตามท้องตลาดชนิดที่ 2 
=  สารประกอบส าหรับกันยุงตามการประดิษฐ์นี้  
= ผลิตภัณฑ์กันยุงตามท้องตลาดชนิดที่ 3 
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เวลา (ชั่วโมง) 

รูปท่ี 1 

รูปท่ี 2 
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บทสรุปการประดิษฐ์ 

สารผสมส าหรับกันยุงตามการประดิษฐ์นี้มีส่วนประกอบส าคัญคือ น้ ามันผลมะริด,  น้ ามัน
ตะไคร้, น้ ามันมะลิ,น้ ามันดอกกุหลาบ,  พอลิเอทิลีนไกลคอล (polyethyleneglycol) , ซีโทมา
โครกอล (Cetomacrogol), สารแต่งกลิ่น และสารผสมไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) โดยสารผสม
ส าหรับกันยุงนี้ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อที่จะน าสมุนไพรไทยมาใช้ในการท าเป็นผลิตภัณฑ์กันยุง เพื่อ5 
ลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ท าให้ลดอาการแพ้ได้ นอกจากนั้นยังผลวิจัยที่พบว่าคือ บริเวณผิวที่ทา
สารผสมส าหรับกันยุงตามการประดิษฐ์น้ีจะนุ่มนวล ผุดผ่อง และสามารถลบริ้วรอยเหี่ยวย่นได้ 

 


