ตัวอยางการเขียนคําขอรับอนุสิทธิบัตร
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ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ
ผลิตภัณฑระงับกลิ่นกาย
สาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ
วิทยาศาสตรในสวนที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑระงับกลิ่นกาย
ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของ
กลิ่นกายหรือกลิ่นตัวนั้นเกิดจากเหงื่อที่ขับออกมาจากตอมเหงื่อ ซึ่งประกอบดวย สารตาง ๆ มากมาย
รวมกับไขมัน เมื่อมาเจอกับเชื้อโรคบริเวณผิวหนัง เชน เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ทําใหเกิดกลิ่นที่ไมพึงประสงค
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเขาสูหนารอนก็ยิ่งจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเปนลําดับ เมื่อเราตองอยูในสภาวะที่มีอาการรอน
รางกายจะมีการขับเหงื่อเพิ่มมากขึ้นเพื่อชวยลดอุณหภูมิของรางกาย แตสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ “กลิ่นตัว” ซึ่ง
ถามีมากก็จะเกิดกลิ่นฉุนเฉียวรุนแรงมาก และสรางปญหาใหกับเจาของกลิ่นไดมากที่เดียว เชนกอใหเกิด
ความหงุดหงิดรําคาญใจ หรือขาดความมั่นใจในการพบปะผูคน กลายเปนคนเก็บตัว และไมชอบเขาสังคมได
ซึ่งการอาบน้ําเปนประจําทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ก็เปนหนทางหนึ่งในการลางสิ่งสกปรกที่อาจจะทําใหเกิดกลิ่น
ได นอกจากนี้ยังมีอีกหลายวิธีที่จะสามารถขจัดหรือปองกันกลิ่นตัวได เชน
1. โดยการระงับการหลั่งเหงื่อ โดยปกติแลวการหลั่งเหงื่อจะถูกควบคุมโดยระบบประสาทสวนกลาง
การใชยาที่มีฤทธิ์ตานการทํางานของระบบประสาทนั้นผสมในขี้ผึ้งทาภายนอกจะชวยระงับการหลั่งเหงื่อได
และปลอดภัยกวายารับประทานที่มีผลขางเคียงมากกวา
2. การปดกั้นมิใหเหงื่อออกมาที่ผิวหนัง วิธีนี้คอนขางอันตรายเพราะอาจทําใหทอเหงื่อบวม และ
อักเสบได แตสารที่ใชทางเครื่องสําอางออกฤทธิ์โดยวิธีนี้พบวาเมื่อทอเหงื่อบวม ตอมเหงื่อจะหยุดทํางานไป
เอง จึงเปนการระงับเหงื่อไดทางออม
3. การใชสารฆาเชื้อจุลินทรียทที่ ําใหเกิดกลิ่นตัว
4. การทําลายสารที่เปนสาเหตุของกลิ่นเหม็นฉุนทั้งหลาย เชนการใชสารดูดซับเหงื่อและกลิ่น การใช
สารเปลี่ยนสารที่มีกลิ่นเปนสารที่ไมมีกลิ่น
โดยผลิตภัณฑระงับกลิ่นกายที่มีขายอยูตามทองตลาดโดยสวนใหญแลวจะออกฤทธิ์ตามกลไกในขอ 14 ซึ่งผลิตภัณฑสวนใหญ ประกอบดวย
•
เกลือของอลูมิเนียม ที่มีฤทธิ์ปดกั้นมิใหเหงื่อออกมาที่ผิวหนัง และชวยเปลี่ยนสารที่มีกลิ่นเปนสารที่ไม
ระเหยจึงลดการเกิดกลิ่น นอกจากนีย้ ังสามารถฆาเชื้อจุลินทรียบางชนิดไดเนื่องจากมีฤทธิ์เปนกรด
•
เกลือเซอรโคเนียม ชวยเปลีย่ นสารที่มีกลิ่นใหเปนสารที่ไมมีกลิ่น
•
สารอื่น ๆ เชนสารฆาเชื้อจุลินทรีย สารยับยั้งเอนไซม
ความแตกตางในดานองคประกอบของผลิตภัณฑสวนใหญจะคลาย ๆ กัน จะมีความแตกตางกันใน
เรื่องกลิ่นของผลิตภัณฑ ซึ่งมีแตกตางกันมากมายเพื่อตอบสนองความตองการและความชอบที่แตกตางกัน
ของผูบริโภค การเลือกซื้อผลิตภัณฑเหลานี้จึงขึ้นกับความชอบพอของผูบริโภคแตละคนเปนหลัก แต
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ผลิตภัณฑเหลานี้จะมีขอเสียคือสวนประกอบหลักในการออกฤทธิ์จะเปนสารเคมีสังเคราะห ซึ่งบางคน
อาจจะเกิดการแพได และยังอาจมีสารเคมีตกคางได จึงมีผูคิดคนและนําวิธีอื่นมาใช เชน
- ใชสารสม ทารักแรหรืออาบน้ําทุกครั้ง
- การนํา พืช และสมุนไพรมาใช เชนใชน้ํามะขามแทนสบูตอนอาบน้ํา มะขามเปยกจะชวย
กําจัดเซลลที่ตายแลวไมใหเกิดการหมักหมม
- หรือ การนํา ใบฝรั่งประมาณ 10 ใบ โขลกใหละเอียด แลวทาบริเวณที่เกิดกลิ่น ทิ้งไว
ประมาณ 5 นาทีแลวอาบน้ําใหสะอาด
นอกจากนี้ยังมีสิทธิบัตรหลายฉบับที่ไดกลาวถึงการนําสมุนไพรมาเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ
เชน
- สิทธิบัตรไทย เลขที่ 0700569 ของบริษัทวิกรมเภสัช ไดจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑระงับกลิ่นแบบลูกกลิ้ง
โดยมีสวนประกอบหลักคือ สารสมและสารสกัดจากใบฝรั่ง แตประสิทธิภาพการใชงานมีระยะเวลาสั้น จะ
ใชระงับกลิ่นไดประมาณ 2-3 ชั่วโมง ซึ่งก็ไมสะดวกที่ผูใชจะตองทาบอยๆ
- สิทธิบัตร US. เลขที่ 20000563 ของ John Linberge ไดจดสิทธิบัตรการใชสาร ไกลซีมิน (Glycemine)
ที่เปนสารสกัดที่ไดมาจากการสกัดน้ํามันหอมของตะไครมวง โดยไดทําผลิตภัณฑออกมาทั้งในรูปแบบ เจล
และลูกกลิ้ง ซึ่งจะสามารถระงับกลิ่นกายไดนานถึง 6 ชั่วโมง แตจะมีปญหาตองเก็บผลิตภัณฑไวในตูเย็น
ตลอดเวลา ซึ่งจะไมสะดวกในกรณีที่ไมมีตูเย็นหรือลืมเก็บเขาตูเย็น
- สิทธิบัตร ญี่ปุน เลขที่ 30005067 ของ Yamamute Kuwa ไดจดสิทธิบัตรการใชสาร เจอริคาโลมาย
(Jericalomine) ที่สกัดจากดอก ลาเวนดอรี (Lavendori) มาเปนสวนผสมในสารระงับกลิ่นกาย ซึ่งจะสามารถ
ระงับกลิ่นกายไดนานถึง 8 ชั่วโมง โดยไมทิ้งคราบติดเสื้อผาและมีกลิ่นหอม ซึ่งไดมีหลายบริษัทไดซื้อ
สิทธิบัตรนี้ไปผลิตเปนผลิตภัณฑออกมาวางขายในทองตลาด ทั้งในรูปสบู เจล ลูกกลิ้ง แตมีขอเสีย คือราคา
แพง เนื่องจากดอก ลาเวนดอรี (Lavendori) จะปลูกไดเฉพาะหนาหนาวและปลูกบนเทือกเขาคูรี (Kuri)
เทานั้น ไดมีผูพยายามนําดอก ลาเวนดอรี (Lavendori) ไปปลูกยังเทือกเขาตางๆ ก็ไมประสบความสําเร็จ
เหตุผลที่สําคัญ คือ แรธาตุที่เทือกเขา คูรี (Kuri) ซึ่งแตกตางจากที่อื่น
- นอกจากนีย้ ังมีขอมูลที่ตีพิมพในวารสาร Sceince Vol. 5, 2008, page 10-16 โดย Christina Viva โดย
นําสารสกัดจากตนยูคาลิปตันมาผสมสารระงับกลิ่นกาย แตตองใชสารสกัดในอัตราที่สูงมากถึง 80-90
เปอรเซ็นต จึงจะมีประสิทธิภาพในการระงับกลิ่นได
จากเหตุ ผ ลที่ ก ล า วมาข า งต น จึ ง ได ทํ า ให มี ก ารประดิ ษ ฐ คิ ด ค น ผลิ ต ภั ณ ฑ ร ะงั บ กลิ่ น กายที่ แ ก ไ ข
ขอบกพรองที่กลาวมาขางตน โดยผลิตภัณฑระงับกลิ่นกายตามการประดิษฐนี้ทํามาจากน้ํามันผลมะริดและ
น้ํามันตะไคร
โดย มะริดเปนพืชที่ขึ้นอยูทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย เปนไมยืนตนขนาดเล็ก ลําตนและกิ่งมีหนาม
ใบเรียวหนาคอดกิ่วที่กลางใบเปนตอน ๆ คลายใบไม 2 ใบมาตอกัน ดอกสีขาว เกสรสีเหลือง มีกลิ่นหอม ผล
โต กวามะนาว แตมีผิวขรุขระ ตามตนและกิ่งมีหนามยาวเล็กนอย น้ําในลูกมีรสเปรี้ยว ใบและผิวมีน้ํามัน
หอมระเหย ประโยชนของมะริด ใบใชปรุงกับอาหารดับกลิ่นคาว น้ําในผลใชในการยอมจีวรพระและสระ
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ผมหรือทําความสะอาดสวนอื่น ๆ ของรางกาย ในทางยานี้ไดนํามะริดไปเปนยาหรือสวนผสมของยาตาง ๆ
หลายชนิด เชน ในมาเลเซียใชสวนผิวมะริดใหเด็กรับประทานแกปวดหัวและทําลายพยาธิ ใชเปนยาบํารุง
กําลังและยากระตุนการหลั่งของเอนไซม น้ํามะริด จึงนําไปใชดองยาที่เรียกวา ยาดองเปรี้ยวเค็มเพื่อใชฟอก
เลือด และบํารุงโลหิตสตรี
ใบมะริดใชเปนยาขับลมในลําไส แกคลื่นเหียน ผิวมะริดใชขับลมในลําไส ขับระดูและเปนสวนผสม
ของยาลม แกจุกเสียด รากมะริดใชแกเสมหะเปนพิษ และแกลมจุกเสียด (วารสารสมุนไพร ฉบับที่ 5 ป 2546
หนา 10-12)
สวนตะไครเปนพืชเมืองรอน สวนที่นํามาใชคือเหงาสด หรือกานใบที่เปนกาบ น้ํามันตะไครไดจากการ
นําใบและเหงาสดมากลั่นดวยไอน้ํา ตะไครมีน้ํามันหอมอยูรอยละ 0.2-0.4 น้ํามันตะไครมี ซิตอล (citral )เปน
สารหลั ก ร อ ยละ 65-85 โดยได มี ก ารนํ า น้ํ า มั น ตะไคร นํ า มาใช ป ระโยชน ใ นการทํ า เครื่ อ งหอม สบู
เครื่องสําอาง ซึ่งมีผลการทดลองพบวา น้ํามันตะไครมีความสามารถในการฆาเชื้อจุลินทรียไดโดยเฉพาะเชื้อ
แกรมบวก และเชื้อรา มีรายงานวาน้ํามันมีฤทธิ์กดประสาทสวนกลาง ระงับอาการปวด ลดอุณหภูมิของ
รางกายและกันหืน การใชซิตอล (citral ) เดี่ยวๆ ในคนพบวาทําใหเกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังเล็กนอย แต
ถาใชรวมกับสารอื่นๆ จะไมทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง นอกจากนั้นน้ํามันตะไครยังใชแตงกลิ่น
อาหารไดหลายชนิด รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล ขนมหวาน ขนมผิง อาหารคาว
พวกเนื้อกระปอง ในประเทศไทยใชเปนสวนผสมของเครื่องแกงและแตงกลิ่นอาหารหลายชนิด เปนตน
สวนประกอบหลักของน้ํามันตะไคร เมื่อนํามาทดสอบกับแบคทีเรีย พบวาสามารถตานเชื้อแบคทีเรีย
ดังกลาวไดเมื่อใชในขนาดต่ํา มีการพัฒนาสูตรตํารับเจลลางมือจากน้ํามันตะไคร ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
อีโคไล (E. coli), ซามอลเนลลา ไทฟมูเรียม (Samonella typhimurium) พบวาตํารับที่มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียดังกลาวไดดีที่สุด คือตํารับที่มีความเขมขนของน้ํามันตะไคร 5% โดยน้ําหนัก
จะเห็นไดวามะริดและตะไครเปนพืชสมุนไพรที่ใชรักษาโรคและอาการไดหลายอยาง แตยังไมมีผู
คิดคนน้ํามันผลมะริดและน้ํามันตะไครมาใชเปนสารสําหรับระงับกลิ่นกาย จึงไดทําใหมีการประดิษฐคิดคน
ผลิตภัณฑระงับกลิ่นกายโดยทํามาจากน้ํามันผลมะริดและน้ํามันตะไคร ซึ่งผลิตภัณฑระงับกลิ่นกายตามการ
ประดิษฐนี้สวนประกอบหลักในการออกฤทธิ์จะเปนสารธรรมชาติ ทําใหลดอาการแพได และลดการมี
สารเคมีตกคางได และมีประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ที่นานกวาผลิตภัณฑทั่วไปถึง 3 เทา ซึ่งจะสะดวกในการ
ใชไมทาบอยๆ นอกจากนั้นยังมีกลิ่นหอมของสมุนไพร
โดยการประดิษฐนี้นอกจากจะไดแกไขปญหาดังกลาวมาขางตนแลว และยังเปนการเพิ่มมูลคาให
สมุนไพรไทย นอกจากนี้ยังเปนทางเลือกอีกทางสําหรับผูที่ตองการใชผลิตภัณฑที่สกัดจากธรรมชาติและมียงั
มีราคาถูกกวาผลิตภัณฑที่วางขายตามทองตลาดถึง 2 เทา
ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ
ผลิตภัณฑระงับกลิ่นกายตามการประดิษฐนี้มีสวนประกอบคือ น้ํามันผลมะริด, น้ํามันตะไคร, สารสม,
พอลิเอทิลีนไกลคอล (polyethyleneglycol) , ซีโทมาโครกอล (Cetomacrogol), สารแตงกลิ่นและสารผสม
ของไตรกลีเซอไรด (Triglyceride)

หนา 4 ของจํานวน 5 หนา

5

โดยการประดิษฐนี้มีวัตถุประสงคหลักคือ การนําสมุนไพรไทยมาใชในการทําผลิตภัณฑระงับกลิ่นกาย
เพื่อลดการใชสารเคมีสังเคราะห ทําใหลดอาการแพได และมีประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ที่นานกวาผลิตภัณฑ
ทั่วไปถึง 3 เทา ซึ่งจะสะดวกในการใชไมทาบอยๆ ไมทําใหรักแรดํา ใชแลวจะไมรูสึกเหนียวเหนอะหนะ
ไมทําใหเสื้อผาเปอน นอกจากนั้นยังมีกลิ่นหอมของสมุนไพร และยังเปนการเพิ่มมูลคาใหแกสมุนไพรไทย
สามารถนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยได
การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ
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ผลิตภัณฑระงับกลิ่นกายตามการประดิษฐนี้มีสวนประกอบสําคัญคือ น้ํามันผลมะริด, น้ํามันตะไคร,
สารสม, พอลิเอทิลีนไกลคอล (polyethyleneglycol) , ซีโทมาโครกอล (Cetomacrogol), สารแตงกลิ่น และ
สารผสมของไตรกลีเซอไรด (Triglyceride)
โดยผลิตภัณฑระงับกลิ่นกายนี้ยังมีสวนประกอบดังนี้ คือ
- น้ํามันผลมะริด
30- 35
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
- น้ํามันตะไคร
28- 33.5
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
- สารสม
1-3
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
- พอลิเอทิลีนไกลคอล (polyethyleneglycol) 2.5 - 3.5
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
- ซีโทมาโครกอล (Cetomacrogol)
7.5 - 10
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
- สารแตงกลิ่น
0.5 -1.0
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
- วิตามินอี
0.5- 1.0
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
- วิตามินเอ
0.5- 1.0
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
- สารผสมของ ไตรกลีเซอไรด (Triglyceride)1.5-2.0
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
- ปรับปริมาตรดวยน้ําปราศจากอิออน ใหมีปริมาตรครบ 100
น้ํามันผลมะริดมีเปอรเซ็นตที่เหมาะสมในการนํามาเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑระงับกลิ่นกาย
คือ 32 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
น้ํามันตะไครมีเปอรเซ็นตที่เหมาะสมในการนํามาเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑระงับกลิ่นกายคือ
29 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
น้ํามันตะไครสามารถสกัดไดจากพืชวงศกรามิเนเอ (GRAMINEAE) เชน ตะไครกอ ตะไครหอม
เปนตน
สารแตงกลิ่นที่ใชเลือกไดจาก ไดไซคลิก ออกโซล (Dicyclic Oxazole), หรือ ไพโรไกลซีน
(Pyroglycine)
ไตรกลีเซอไรด (Triglyceride) ใชสารผสมของไตรกลีเซอไรด ไดแก น้ํามันงา, น้ํามันถั่วเหลือง และ
น้ํามันดอกคําฝอย อยางใดอยางหนึ่ง หรือสวนผสมของน้ํามันดังกลาวผสมกันอยางนอย 2 ชนิดขึ้นไป
ผลิตภัณฑระงับกลิ่นกายตามการประดิษฐนี้สามารถเตรียมใหอยูในรูปของแข็ง ของเหลว ครีม หรือ
เจลก็ได

หนา 5 ของจํานวน 5 หนา
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โดยผลิตภัณฑระงับกลิ่นกายตามการประดิษฐนี้ไดมีการทําการวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวาง
เจลระงับกลิ่นกายที่วางขายในทองตลาดไดผลปรากฏตามรูปที่ 1 และ รูปที่ 2 โดยการทดสอบการออกฤทธิ์
ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดกลิ่นกาย ซึ่งทําการศึกษาเปนเวลา 6 ชั่วโมง เมือ่
ทําการเติมตัวอยางที่ตองการทดสอบลงไปในยังหลอดเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในหองทดลอง ซึ่งไดทําการวัด
และตรวจสอบจํานวนแบคทีเรียทุกๆ 1 ชั่วโมง พบวาเมื่อเริ่มทําการทดสอบตั้งแต 1 ชั่วโมง จนกระทั่งถึง 6
ชั่วโมงนั้น ความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียของตัวอยางทั้ง 4 ชนิดนั้นมีเปอรเซ็น
ของการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียลดลงอยางมีนัยสําคัญ และพบวาผลิตภัณฑระงับกลิ่นกายตามการ
ประดิษฐนี้สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียไดดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบระหวาง เจล
ระงับกินกายตามทองตลาดชนิดที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ
การทดสอบในอาสาสมัคร จํานวน 500 คน เพื่อทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑระงับ
กลิ่นกายตามการประดิษฐนี้ กับเจลระงับกลิ่นกายตามทองตลาดชนิดที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ เมื่อทดสอบ
ความชื้นที่ยังเหลืออยูบริเวณรักแรหลังจากทา 3 นาที ซึ่งความชื้นที่เกิดขึ้นสามารถเปนแหลงเจริญเติบโตของ
เชื้อแบคทีเรี ยที่ กอใหเกิ ดกลิ่นกายได โดยพบวาหลังการใชผลิตภัณฑระงับกลิ่นกายตามการประดิ ษฐมี
ความชื้นที่ยังเหลืออยูบริเวณรักแร 0.2 เปอรเซ็นต และการใชเจลระงับกลิ่นกายตามทองตลาดชนิดที่ 1, 2
และ 3 มีความชื้นที่ยังเหลืออยูบริเวณรักแร อยู 8, 10 และ 9 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
การทดสอบประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของตัวอยางทั้ง 4 ชนิด พบวาระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของ
ผลิตภัณฑระงับกลิ่นกายตามการประดิษฐนี้ จะมีประสิทธิภาพออกฤทธิ์ (10 ชั่วโมง)ไดดีกวาเจลระงับกลิ่น
กายตามทองตลาดชนิดที่ 1, 2 และ 3 (9, 8.5 และ10.5 ชั่วโมง ตามลําดับ) และพบวาผลิตภัณฑระงับกลิ่นกาย
ตามการประดิษฐนี้มีสารเคมีตกคางหลงเหลือที่ผิวหนังนอยกวาเจลระงับกลิ่นกายตามทองตลาดทั่วไปทั้ง 3
ชนิด
นอกจากนั้นยังพบวาเมื่อทดสอบอาการแพในอาสาสมัครทั้ง 500 คนนั้น ไมพบวาเกิดอาการแพหลังจาก
ใชผลิตภัณฑระงับกลิ่นกายตามการประดิษฐนี้ และเนื่องจากสวนประกอบหลักของผลิตภัณฑระงับกลิ่นกาย
ตามการประดิษฐนี้เปนสารที่ไดจากธรรมชาติจึงทําใหมีราคาถูก คิดเปน 20 บาท ตอน้ําหนัก 100 กรัม ซึ่งเห็น
ไดชัดวามีราคาที่ถูกกวาเจลระงับกลิ่นกายตามทองตลาดชนิดที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ (40, 38 และ 60 บาท)
คําอธิบายรูปเขียนโดยยอ
รู ป ที่ 1 ภาพกราฟที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง ร อ ยละของการออกฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง การเติ บ โตของแบคที เ รี ย ของ
ผลิตภัณฑระงับกลิ่นกายตามการประดิษฐเมื่อเปรียบเทียบกับเจลระงับกลิ่นกายที่ขายตามทองตลาด
รูปที่ 2 ภาพแสดงตารางเปรียบผลวิจัยที่ไดทําการทดลองใชในอาสาสมัครจํานวน 500 คน
วิธีการในการประดิษฐที่ดีที่สุด
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เหมือนกับทีไ่ ดกลาวไวแลวในหัวขอการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ

หนา 1 ของจํานวน 1 หนา
ขอถือสิทธิ

5

10

15

20

1. ผลิตภัณฑระงับกลิ่นกาย มีสวนประกอบอยางนอย ดังนี้
- น้ํามันผลมะริด
- น้ํามันตะไคร
- สารสม
- พอลิเอทิลีนไกลคอล (polyethyleneglycol)
- ซีโทมาโครกอล (Cetomacrogol)
- สารแตงกลิ่น
- สารผสมของ ไตรกลีเซอไรด (Triglyceride)
2. ผลิตภัณฑระงับกลิ่นกาย ตามขอถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งยังมีสวนประกอบคือ
- น้ํามันผลมะริด
30- 35
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
- น้ํามันตะไคร
28- 33.5
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
- สารสม
1-3
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
- พอลิเอทิลีนไกลคอล (polyethyleneglycol) 2.5 - 3.5
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
- ซีโทมาโครกอล (Cetomacrogol)
7.5 - 10
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
- สารแตงกลิ่น
0.5 -1.0
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
- วิตามินอี
0.5- 1.0
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
- วิตามินเอ
0.5- 1.0
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
- สารผสมของ ไตรกลีเซอไรด (Triglyceride)1.5-2.0
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
- ปรับปริมาตรดวยน้ําปราศจากอิออน ใหมีปริมาตรครบ 100
3. ผลิตภัณฑระงับกลิ่นกายตามขอถือสิทธิที่ 1 ถึง 2 ที่ซึ่งน้ํามันตะไครสามารถสกัดไดจากพืช
วงศกรามิเนเอ (GRAMINEAE) ไดแก ตะไครกอ ตะไครหอม
4. ผลิตภัณฑระงับกลิ่นกายตามขอถือสิทธิที่ 1 ถึง 2 ที่ซึ่ง สารแตงกลิ่นที่ใชเลือกไดจาก ไดไซ
คลิก ออกโซล (Dicyclic Oxazole), หรือ ไพโรไกลซีน (Pyroglycine)
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5. ผลิตภัณฑระงับกลิ่นกายตามขอถือสิทธิที่ 1 ถึง 2 ที่ซึ่งสารผสมของไตรกลีเซอไรด
(Triglyceride) ไดแก น้ํามันงา, น้ํามันถั่วเหลือง และน้ํามันดอกคําฝอย อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
สวนผสมของน้ํามันดังกลาวผสมกันอยางนอย 2 ชนิดขึ้นไป
6. ผลิตภัณฑระงับกลิ่นกายตามขอถือสิทธิที่ 1 ถึง 2 ที่ซึ่งน้ํามันผลมะริดมีเปอรเซ็นตที่เหมาะสม
ในการนํามาเปนสวนประกอบคือ 32 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก

หนา 2 ของจํานวน 1 หนา
7. ผลิตภัณฑระงับกลิ่นกายตามขอถือสิทธิที่ 1 ถึง 2 ที่ซึ่งน้ํามันตะไครมีเปอรเซ็นตที่เหมาะสม
ในการนํามาเปนสวนประกอบ คือ 29 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
8. ผลิตภัณฑที่เตรียมไดตามขอถือสิทธิที่ 1 ถึง 7 ขอใดขอหนึ่งที่ซึ่งอยูในรูปของแข็ง ของเหลว
ครีม หรือเจล

หนา 1 ของจํานวน 1 หนา

B= เจลระงับกลิน่ กายตามทองตลาดชนิดที่ 1
C= เจลสําหรับระงับกลิ่นกายตามทองตลาดชนิดที่ 2
D= ผลิตภัณฑระงับกลิ่นกายตามการประดิษฐนี้
E= เจลระงับกลิ่นกายตามทองตลาดชนิดที่ 3

80
Y Axis Title

% การออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
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Axis Title
เวลา (ชั่วXโมง)

รูปที่ 1

ความชื้นที่ยังเหลือบริเวณรักแร
หลังจากทา 3 นาที (เปอรเซ็นต)
ประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ (ชั่วโมง)
สารเคมีตกคางที่ผิวหนัง (เปอรเซ็นต)
อาการแพ (เปอรเซ็นต)
ราคาตอน้าํ หนัก 100 กรัม (บาท)

ผลิตภัณฑระงับ
กลิ่นกาย
ตามการประดิษฐนี้
0.2

เจลระงับกลิน่ กาย
ตามทองตลาดชนิดที่ 1

เจลระงับกลิน่ กาย
ตามทองตลาดชนิดที่ 2

เจลระงับกลิน่ กาย
ตามทองตลาดชนิดที่ 3
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10
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14
0.1
0
20

9
6
4
40

8.5
3
6.5
38

10.5
4.8
5.5
60

รูปที่ 2

หนา 1 ของจํานวน 1 หนา
บทสรุปการประดิษฐ

5

10

สารประกอบสําหรับระงับกลิ่นกายตามการประดิษฐนี้มีสวนประกอบสําคัญคือ น้ํามันผล
มะริ ด , น้ํ า มั น ตะไคร , สารส ม , พอลิ เ อทิ ลี น ไกลคอล (polyethyleneglycol) , ซี โ ทมาโครกอล
(Cetomacrogol), สารแตงกลิ่น และสารผสมไตรกลีเซอไรด (Triglyceride)
โดยการประดิ ษ ฐ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก คื อ การนํ า สมุ น ไพรไทยมาใช ใ นการทํ า
สารประกอบสําหรับระงับกลิ่นกาย เพื่อลดการใชสารเคมีสังเคราะห ทําใหลดอาการแพได และมี
ประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ที่นานกวาผลิตภัณฑทั่วไปถึง 3 เทา ซึ่งจะสะดวกในการใชไมทาบอยๆ
ไมทําใหรักแรดํา ใชแลวจะไมรูสึกเหนียวเหนอะหนะ ไมทําใหเสื้อผาเปอน นอกจากนั้นยังมีกลิ่น
หอมของสมุนไพร และยังเปนการเพิ่มมูลคาใหแกสมุนไพรไทย สามารถนําไปใชประโยชนในเชิง
พาณิชยได

