Manose Health and Beauty Research Center
An International Leader in Research and Development of Natural Products

Product Specification : Type 1 of Hazardous Material Control
(วัตถุอนั ตรายชนิ ดที่ 1)
Name

: Body Lotion Spray for Mosquito Repellent
(ผลิ ตภัณฑ์โลชันสํ
่ าหรับผิ วกายใช้กนั ยุง)
Thai FDA Registration No. : 47/59
Active Compositions
: Containing natural products of aromatic volatile oil from Thai
medicinal plants including Citronella/ ตะไคร้หอม (Cymbopogon
nardus), Kaffir Lime/ มะกรูด (Citrus hystrix DC.), Hairy Basil/
แมงลัก (Ocimum basilicum, Lour) and Orange/ ส้ม (Citrus
reticulata, Blanco) encapsulated in nanovesicles
Formulation :
%
INCI (CTFA- Declaration /
EU-Declaration)
Ethanol 95%
40.0
Ethyl alcohol
Tween 20
10.0
Polysorbate 20
Glycerine
8.0
Glycerine
Camphor
0.5
Cinnamomum camphora
Citronella (นํ้ามันตะไคร้หอม)
20.0
Cymbopogon nardus Oil
Kaffir Lime (นํ้ามันมะกรูด)
0.5
Citrus hystrix DC. Oil
Hairy Basil (นํ้ามันแมงลัก)
0.4
Ocimum basilicum Lour Oil
Orange (นํ้ามันส้ม)
1.0
Citrus reticulata Blanco oil
Menthol
0.1
Menthol
Deionized Water
19.5
Aqua
Characteristics :
- Physical appearance
: Light yellowish clear solution
- pH
: 5
- Odor
: Slight odor of Citronella
- Particle size and zeta potential : None
Standardization
: HPLC fingerprint by using citronellal as a marker
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Biological activities :
- Anti-inflammation activities by the inhibition of nitric oxide release in macrophage
(RAW 264.7) at 5 mg/ml of 59.39±1.58% (in comparing to the standard triamcinolone
acetonide of 42.59±2.28%)
- Anti-inflammation activities by the inhibition of denaturation by heat of albumin from
egg white with the IC 50 value of 13.44±1.9 mg/ml (in comparing to the standard drug
diclofenac of 2.38±0.03 mg/ml)
- Anti-inflammation activities in EPP (ethyl phenyl propiolate) induced ear edema of
Wistar rats of 71.43±11.61 % of 1.26 folds in comparing to the standard
diclofenac gel (1%) which gave 56.57±12.20%
Clinical Performance : Reduce inflammation and pain from insect bite
Microbial Contamination : None
Safety Evaluation
: No skin irritation in human volunteers by the closed patch test
Stability
: Physical and chemical stability by the freeze-thaw process (45
and 4 ºC) of 6 cycles
Shelf life at 30 ºC
: 5 years
Indication
: Spray on skin or clothes and pets for mosquito and insect
repellant with the sustained effect of 3-5 hours
Packaging and Storage : 25 ml in a bottle with sprayer/ keep in dry and cool place
protected from light
Precaution
: - For external use only
- Avoid from inhalation and get into eyes
- Rinse off and stop using when there is any undesirable effects
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Body Lotion Spray for Mosquito Repellent ผลิตภัณฑโลชั่นสําหรับผิวกายใชกันยุง
Thai herbal aromatic oil with nanotechnology innovation
บทนํา
Body Lotion Spray for Mosquito Repellent (ผลิตภั ณ ฑ โลชั่น สํ าหรับผิวกายใชกัน ยุง) เป นผลิตภั ณ ฑ
โลชั่นสําหรับผิวกายใชกันและไลยุงที่มีการศึกษาวิจัยโดยใชนวัตกรรมของ “มาโนเซ” ดวยเทคโนโลยีการเก็บกักและการ
เกิ ดสารประกอบเชิงซอนของน้ํ ามัน ตะไครห อมและน้ํ ามั น หอมระเหยตางๆ จากสมุ นไพรไทยที่ มีความปลอดภั ย และมี
ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์นาน
สวนประกอบ
องคประกอบใน Body Lotion Spray for Mosquito Repellent (ผลิตภัณฑโลชั่นสําหรับผิวกายใชกันยุง)
ไดแก น้ํามันตะไครหอม (Cymbopogon nardus Oil), น้ํามันมะกรูด (Citrus hystrix DC. Oil), น้ํามันแมงลัก (Ocimum
basilicum Lour Oil) และน้ํ ามั น ส ม (Citrus reticulata Blanco oil) ที่ เก็ บ กั กในอนุ ภ าคขนาดนาโนซึ่งมี ผ ลงานวิจั ย
มากมายที่ไดศึกษาและพิสูจนแลววาสมุนไพรเหลานี้มีองคประกอบของสารสําคัญที่มีฤทธิ์ชวยไลและกันยุงได
ทั้งนี้ สมุนไพรไทยตางๆ เหลานี้มีปรากฏอยูในตํารับยาสมุนไพรตางๆ ในฐานขอมูล “มโนสรอย 3”

Formulation :
%
Ethanol 95%
Tween 20
Glycerine
Camphor
น้ํามันตะไครหอม
น้ํามันมะกรูด
น้ํามันแมงลัก
น้ํามันสม
Menthol
Deionized Water

40.0
10.0
8.0
0.5
20.0
0.5
0.4
1.0
0.1
19.5

INCI (CTFA- Declaration /
EU-Declaration)
Ethyl alcohol
Polysorbate 20
Glycerine
Cinnamomum camphora
Cymbopogon nardus Oil
Citrus hystrix DC. Oil
Ocimum basilicum Lour Oil
Citrus reticulata Blanco oil
Menthol
Aqua
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รูปที่ 1 : น้ํามันจากสมุนไพรที่เปนองคประกอบใน Body Lotion Spray for Mosquito Repellent
(ผลิตภัณฑโลชั่นสําหรับผิวกายใชกันยุง) ที่ไดคัดเลือกจากฐานขอมูลตํารับยาสมุนไพรไทย
“มโนสรอย 3” ซึ่งรวบรวมตํารับยาตางๆ จากเขตลานนาในภาคเหนือตอนบนของไทย (8 จังหวัด)
และทั่วทุกภาคของประเทศไทยไวมากกวา 200,000 ตํารับ

รูปที่ 2 : เขตลานนา 8 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย
ที่มีภูมิปญญาตํารับยาสมุนไพรมามากกวา 700 ป โดย
จังหวัดเหลานี้ ไดแก เชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน
พะเยา แพร แมฮองสอน และนาน

รูปที่ 3 : หนาโปรแกรมฐานขอมูล “มโนสรอย 3”

ตะไครหอม
ตะไครหอมเปนพืชลมลุก มีอายุหลายป มีเหงาใตดิน ลําตนตั้งตรง ออกเปนกอ มีกลิ่นหอม ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูป
ยาวแคบ โคนใบแผออกเปนกาบ มีลิ้นใบรูปไข มีขน อยูตรงรอยตอระหวางใบกับกาบมีแผน ดอกชอขนาดใหญ สีน้ําตาล
แดง แทงออกจากกลางตน ใบประดับลักษณะคลายกาบ ดอกชอเชิงลด แยกเปนหลายแขนง ออกเปนคู ชอยอยมีใบประดับ
ที่โคน 2 ใบ ใบนอกมีหยัก ดานนอกแบนเขอบแผออกเปนปกแคบๆ และขอบดานบนสาก ใบในรูปเรือ ปลายแหลมมีเสน
ตามยาว 1-3 เสน ขอบมีขน แตละดอกยอยมีใบประดับ 2 แผน เรียกกาบบนและกาบลาง กาบบนรูปขอบขนาน เนื้อบาง
ขอบมีขน กาบลางรูปยาว แคบ มีขนแข็งและปลายแหลม ผลเปนผลแหงเมล็ดเดียว ไมแตก
น้ํามันตะไครหอมมีสวนประกอบที่สําคัญในการออกฤทธิ์ คือ camphor, cineol, eugenol, citral และ linalool,
citronellal และ geraniol
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น้ํ า มั น ตะไคร ห อม (Citronella oil) ซึ่ ง เป น น้ํ า มั น หอมระเหยสกั ด จากต น ตะไคร ห อมสามารถใช ไ ล แ มลง
ได สามารถปองกันยุงลาย ยุงกนปลอง และยุงรําคาญกัดไดนานประมาณ 2 ชั่วโมง ครีมที่มีสวนผสมของน้ํามันหอมระเหย
จากตะไครหอมรอยละ 14 สามารถทาปองกันยุงรําคาญไดในอาสาสมัคร 13 คน จากทั้งหมด 20 คน และมีประสิทธิภาพ
ใน การป องกั น ยุ ง กั ด ได น าน 2 ชั่ ว โมง ซึ่ ง ใกล เ คี ย งกั บ ครี ม จากส ารสั ง เคราะห (dimethyl phthatate ร อ ย
ละ 20 และ diethyl toluamide รอยละ 5) ครีมที่มีน้ํามันจากใบตะไครหอม ในความเขมขนรอยละ 1.25, 2.5 และ 5 มี
ประสิทธิภาพในการปองกันยุงกนปลองไดนาน 2 ชั่วโมง และที่ความเขมขนรอยละ 10 จะปองกันไดมากกวา 4 ชั่วโมง
ตํารับครีมที่มีสวนผสมของน้ํามันขารอยละ 5 น้ํามันตะไครหอมรอยละ 2.5 และวานิลลินรอยละ 0.5 มีประสิทธิภาพใน
การปองกันยุงกัดไดนานกวา 6 ชั่วโมง
น้ํามันหอมระเหยจากตะไครหอม สามารถปองกันยุงที่เปนพาหะของโรคมาลาเรีย ไขเลือดออก และเทาชางไดนาน
8-10 ชั่วโมง ความเขมขนที่ใหผลปองกันยุงลายไดรอยละ 50 (EC50) และรอยละ 95 (EC95) เทากับรอยละ 0.031 และ
5.259 ตามลําดับ น้ํามันหอมระเหยความเขมขนรอยละ 1 สามารถปองกันยุงกัดไดรอยละ 75.19 สารสกัดดวยเอทานอล
รอยละ 90 จากตะไครหอม และสารสกัดตะไครหอมที่ผสมกับน้ํามันมะกอกและน้ํามันหอมระเหยกลิ่นชะมดเช็ด เมื่อนํามา
ทดสอบกับยุงลายและยุงรําคาญตัวเมีย จะมีประสิทธิภาพในการไลยุงไดนานประมาณ 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีผลในการ
ควบคุมและกําจัดลูกน้ํายุงไดดวย
น้ํามันหอมระเหยจากตะไครหอมในความเขมขนรอยละ 10 มีฤทธิ์ไลตัวออนของเห็บไดนานถึง 8 ชั่วโมง และ
สามารถไล ตั ว อ อ นของเห็ บ พั น ธุ Amblyomma cajennense ได ด ว ยค า EC50 และ EC90 เท ากั บ 0.089 และ 0.343
มิ ล ลิ ก รั ม /ตารางเซ็ น ติ เ มตร และที่ ค วามเข ม ข น 1.1 มิ ล ลิ ก รั ม /ตารางเซ็ น ติ เ มตร ไล ตั ว อ อ นของเห็ บ ได ร อ ย
ละ 90 นาน 35 ชั่ ว โมง นอกจากนี้ ยั ง มี ฤ ทธิ์ ไ ล แ มลงที่ ทํ า ลายเมล็ ด ข า วที่ เ ก็ บ ไว โดยไม มี ผ ลต อ คุ ณ ภาพของ
ขาว นอกจากนี้ตะไครหอมยังมีฤทธิ์ไลแมลงวัน ผีเสื้อกลางคืน และแมลงบินตางๆ ไดดวย
ฤทธิ์ทางชีวภาพ
ผลิ ต ภั ณ ฑ Body Lotion Spray for Mosquito Repellent (ผลิ ต ภั ณ ฑ โ ลชั่ น สํ า หรั บ ผิ ว กายใช กั น ยุ ง )
นอกจากมีกลิ่นจากน้ํามันหอมระเหยของสมุนไพรตางๆ โดยเฉพาะน้ํามันตะไครหอมที่สามารถกันยุง และแมลงกัดตอยหรือ
รบกวนแลว สารสําคัญตางๆ ใน Body Lotion Spray for Mosquito Repellent (ผลิตภัณฑโลชั่นสําหรับผิวกายใช
กันยุง) ยังมีคุณสมบัติลดการอักเสบดวย
ผลการศึกษาวิจัย
ผลิต ภั ณ ฑ Body Lotion Spray for Mosquito Repellent (ผลิตภั ณ ฑ โลชั่น สําหรับผิวกายใชกัน ยุง) ได
ผ า นการวิ จั ย ฤทธิ์ ต า นการอั ก เสบ โดยมี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ งการหลั่ งไนตริ ก ออกไซด ในเซลล macrophage (RAW 264.7) ได
59.39±1.58% ที่ ความเขมขน 5 mg/ml ในขณะที่ สารมาตรฐานไตรแอมซิโนโลน อะซีโตไนด มีคา 42.59±2.28% ที่
ความเขมขน 0.5 mg/ml และสามารถยับ ยั้งการสลายตัวของอัลบู มินในไขขาวจากความรอนได โดยมีคา IC 50 เทากับ
13.44±1.9 mg/ml ในขณะที่สารมาตรฐาน diclofenac IC50 มีคาเทากับ 2.38±0.03 mg/ml
ผลิต ภั ณ ฑ Body Lotion Spray for Mosquito Repellent (ผลิต ภัณ ฑ โลชั่นสําหรับผิวกายใชกันยุง) ได
ผานการทดสอบการระคายเคืองในเซลลผิวหนังมนุษย (fibroblasts) และในอาสาสมัครจํานวน 10 คน โดยวิธี closed
patch test ซึ่งพบวาไมกอใหเกิดการแพและระคายเคืองตอผิว
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ลักษณะทางกายภาพ : ของเหลวใสมีสีเหลืองออนๆ มีกลิ่นตะไครหอมบรรจุในขวดแกวหรือพลาสติกใชฉีดพน
วิธีใช : ใชสเปรยบนบริเวณผิวหรือเสื้อผาหรือบนตัวสัตวเลี้ยงไมใหยุงหรือแมลงรบกวน
ขนาดบรรจุ :

เก็บไวที่อุณหภูมิหอง (25-30 OC) และแหง พนจากแสงแดด

ขอควรระวัง : ใชสําหรับภายนอก หามรับประทาน หลีกเลี่ยงการสูดดมและระวังเขาตา หากใชแลว มีอาการผิดปกติใดๆ
ใหหยุดใชทันที
คุณสมบัติเดนของผลิตภัณฑ Body Lotion Spray for Mosquito Repellent :
•
•
•
•
•
•

มีความคงตัวทางเคมีและกายภาพ
ไมมีการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย
ไมกอการแพและระคายเคืองตอผิวหนัง
ออกฤทธิ์ไดนาน 2 – 4 ชั่วโมงในการกันยุงหรือกันแมลงรบกวน
ผลิตโดยวิธีการที่ไดมาตรฐานและมีสุขอนามัย
ไดผานการทดสอบทั้งในหลอดทดลอง สัตวทดลองและอาสาสมัครแลววาปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการกันยุง
และกันแมลงรบกวน
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