บัญชีนวัตกรรมไทย

โดย
สำนักงบประมำณ

ฉบับเพิ่มเติม
กันยายน 2561

1

รายการนวัตกรรมไทย
ลาดับ
ที่

รหัส

ด้าน/รายการ

ราคาต่อหน่วย

หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
(บาท)

01 ด้านก่อสร้าง
0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
1

01010015 พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และ
ยางธรรมชาติ (Synthetic surface from synthetic rubber
and natural rubber)
รุ่น POLY – PALA (Top PU) 7 MM
ตารางเมตร
1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม
2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76-95 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร
3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96-115 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร
ตารางเมตร
4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116-135 บาท/
กิโลกรัม
ตารางเมตร
5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136-155 บาท/
กิโลกรัม
หมายเหตุ : 1. ราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ราคานีร้ วมค่าติดตั้ง

2,430.00
2,475.00
2,520.00
2,565.00
2,610.00

03 ด้านการแพทย์
0301 ยา
2

3

4

5
6

03010086 ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine
dihydrochloride)
(แอลเลอซิน : ELLEZIN)
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 5 มิลลิกรัม (10 เม็ด)
03010087 ยาโมเมทาโซน ฟูโรเอต (Mometasone Furoate)
1) ชนิดครีม ขนาด 5 กรัม
2) ชนิดครีม ขนาด 15 กรัม
03010088 ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Fexofenadine
Hydrochloride)
(เมดิฟาสท์ : MEDIFAST)
ชนิดเม็ด ขนาด 180 มิลลิกรัม (10 เม็ด)
03010089 ยาดูทาสเตอไรด์ (Dutasteride)
ชนิดแคปซูล ขนาด 0.5 มิลลิกรัม (30 แคปซูล)
03010090 ยาโวริโคนาโซล (Voriconazole)
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 200 มิลลิกรัม (30 เม็ด)

กล่อง

90.00

หลอด
หลอด

25.00
60.00

กล่อง

90.00

กล่อง

850.00

กล่อง

16,500.00

หลอด

144.00

0303 วัสดุทางการแพทย์
7

03030009 ไฮโดรเจลผสมซิลเวอร์นาโน (Hydrogel Wound Dressing
with Silver Nano)
BluGel ขนาด 15 กรัม
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คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

รหัส : 01010015
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ
(Synthetic surface from synthetic rubber and natural rubber)
โพลี – พารา พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์
และยางธรรมชาติ
(POLY – PALA Synthetic surface from synthetic rubber
and natural rubber)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บริษัท สยามสนาม จากัด
บริษัท สยามสนาม จากัด
1. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอสไลน์ เพาเวอร์
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด โปร-เอ็น วิศวกรรม
บริษัท สยามสนาม จากัด
กันยายน 2561 - มิถุนายน 2566 (4 ปี 9 เดือน)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
นวัตกรรมการก่อสร้างพื้นสนามกีฬา โดยใช้ยางธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์การเคลือบพื้นผิวยางสังเคราะห์ล งบน
พื้ นคอนกรี ต หรื อพื้ นยางมะตอย ซึ่ ง มี คุ ณสมบั ติ ค วามยื ด หยุ่น ให้ ส ามารถรองรั บ แรงกระแทกได้ โดยนวั ต กรรมนี้ มีการ
นาเม็ดยางพาราธรรมชาติมาทดแทนเม็ดยางสังเคราะห์หรือเม็ดยางรีไซเคิล ซึ่งมีการคิดค้นปรับแต่งสูตรให้มีความเหมาะสม
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยวัสดุเม็ดยางธรรมชาติทดสอบเทียบเคี ยงตามมาตรฐาน มอก. 2682-2558 (กาหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ทาพื้นสังเคราะห์) และคุณสมบัติพื้นสนามกีฬาทดสอบเทียบเคียงตามมาตรฐาน
มอก. 2683-2558 (กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นสังเคราะห์) เป็นการส่งเสริมการลดการนาเข้ายางสังเคราะห์
จากต่างประเทศหันมาใช้วัตถุดิบในประเทศ ซึ่งมีประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย และช่วยลดปัญหายางพาราล้นตลาดในปัจจุบัน
คุณลักษณะเฉพาะ
รุ่น POLY – PALA (Top PU) 7 MM
- ใช้สาหรับลานอเนกประสงค์
- พื้ น สนามมี ค วามหนา 7 มิ ล ลิ เ มตร (ชั้ น ยางด ามี ค วามหนา 5 มิ ล ลิ เ มตร และชั้ น โพลี ยู รี เ ทน
มีความหนา 2 มิลลิเมตร)
- พื้นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน
- วัสดุเม็ดยาง มีขนาดของเม็ดยางดาผสมยางธรรมชาติ มีขนาด 2 – 5 มิลลิเมตร
- เป็ นพื้ นที่ มีคุ ณสมบั ติ ร องรั บ แรงกระแทก โดยเม็ ด ยางด าผสมสารยึ ด เกาะและลงทั บ หน้ า ยาง
สังเคราะห์ มีคุณสมบัติและอ้างอิงวิธีทดสอบ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2683-2558
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- เม็ดยางดามีสัดส่วนของยางธรรมชาติไ ม่ น้อยกว่ า 95% ของเนื้อยางทั้งหมด และปริมาณเนื้อยาง
ไม่ ต่ ากว่ า 30% ของเนื้ อ วั ส ดุ ทั้ ง หมด จากผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตแสดงเครื่ อ งหมายมาตรฐานกั บ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 2682-2558
++++++++++++++++++++

บริษัท สยามสนาม จากัด

0 2716 3470
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ด้านการแพทย์
: ยา

รหัส : 03010086
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine
dihydrochloride)
แอลเลอซิน (ELLEZIN)
บริษัท มิลลิเมด จากัด
บริษัท มิลลิเมด จากัด
บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด
บริษัท มิลลิเมด จากัด
กันยายน 2561 - กันยายน 2564 (3 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
Levocetirizine dihydrochloride ขนาด 5 มิลลิกรัม ภายใต้ชื่อทางการค้า แอลเลอซิน (ELLEZIN) รูปแบบ
ยาเม็ ด เคลื อ บฟิ ล์ ม ยานี้ อ อกฤทธิ์ เ ป็ น antagonism ของ histamine H1-receptors ยา Levocetirizine มี ค วามชอบ
ในการจับ H1-receptors มากกว่ ายา cetirizine ถึง 2 เท่า ดังนั้น การใช้ยา Levocetirizine ซึ่งมีขนาดยาครึ่ งหนึ่ ง ของ
ปริมาณยา cetirizine จึงสามารถออกฤทธิ์ได้นานเทียบเท่ากับยา cetirizine โดยยาจะออกฤทธิ์ภายใน 1 ชั่วโมง และจะมีฤทธิ์
อยู่นาน 24 ชั่วโมง ยานี้มีข้อบ่งใช้รักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับสภาวะการแพ้ต่าง ๆ เช่น เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบจากการแพ้
ตามฤดูกาล (Seasonal allergic rhinitis) เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบจากการแพ้ตลอดปี (Perennial allergic rhinitis) เยื่อบุ
โพรงจมูกอักเสบจากการแพ้ชนิด Persistent rhinitis (Persistent allergic rhinitis) ลมพิษที่เป็นเรื้อรัง (Chronic urticaria)
ยา ELLEZIN เป็ นยาที่ ไ ด้ พั ฒนาตารั บยาจากบริษัท มิ ล ลิ เ มด จากั ด ซึ่ ง เป็ นผู้ ผ ลิ ต ในประเทศไทย สามารถ
ทดแทนการนายานาเข้าจากต่างประเทศ โดยมีราคาที่ถูกลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ายาต้ นแบบ
ทาให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ ใช้ย าและสามารถเข้ าถึง การใช้ย าในการรักษาอาการที่เกี่ย วข้ องกับสภาวะการแพ้ต่ าง ๆ ดังกล่าว
ได้มากขึ้น และได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยา ELLEZIN เป็นยาเม็ดรูปยาว นูนเล็กน้อย ปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว เรียบทั้งสองด้าน
2. ยา ELLEZIN เป็ น ยาที่ ไ ด้ พั ฒ นาสู ต รต ารั บ วิ จั ย และพั ฒ นาจนสามารถผลิ ต ในประเทศไทย
ด้ วยกระบวนการผลิ ต และควบคุ มคุ ณภาพมาตรฐานการผลิ ต ที่ ดี ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
GMP/PICs
3. ยา ELLEZIN ผ่ านการศึ ก ษาชี วสมมู ล พบว่ า ทั้ ง อั ต ราและปริ มาณการดู ด ซึ ม ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า
เทียบเท่ากับยาต้นแบบ Xyzal® ดังนั้น ยานี้จึงมีความปลอดภัยและสามารถนามาใช้ ในการรั ก ษา
ในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ
++++++++++++++++++++

บริษัท มิลลิเมด จากัด

0 2461 1234
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010087
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาโมเมทาโซน ฟูโรเอต (Mometasone Furoate)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
โมเมทาโซน จีพีโอ (0.1%) (Mometasone GPO (0.1%))
หน่วยงานที่พัฒนา :
องค์การเภสัชกรรม
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
องค์การเภสัชกรรม
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
องค์การเภสัชกรรม
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
กันยายน 2561 - กันยายน 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
1. ยา Mometasone GPO ใน 1 กรั ม ประกอบด้ วยตั วยาส าคั ญ โมเมทาโซน ฟู โ รเอต (mometasone
furoate) 1 มิลลิกรัม
2. ยา Mometasone GPO เป็นยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ สาหรับใช้กับผิวหนังภายนอก สามารถเหนี่ย วนา
phospholipase A2 inhibitory proteins (lipocortins) ในระดั บ เซลล์ ท าให้ กดการสร้ าง ลดการหลั่ง
และลดฤทธิ์ ข องสารสื่ อกลางในกระบวนการอั กเสบและยับ ยั้ง ไม่ ใ ห้ macrophages และ leukocytes
เคลื่อนที่มายั งบริ เ วณที่ มีการอั กเสบ โดยลดการขยายตั วและซึ มผ่ านของหลอดเลื อดท าให้ ลดการบวม
ผื่นแดง และอาการคันได้ อีกทั้งยังสามารถยับยั้งกระบวนการแบ่งเซลล์ (antimitotic effect) ของเซลล์
หนังกาพร้าที่ผิดปกติ โดยกดการสังเคราะห์ DNA
3. Mometasone GPO มี ข้ อ บ่ ง ใช้ ส าหรั บ บรรเทาอาการอั ก เสบและอาการคั น ของผู้ ป่ ว ยโรคผิ ว หนั ง
ที่ตอบสนองต่อยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ ในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป โดยทาบาง ๆ บริเวณที่มีอาการ
วันละ 1 ครั้ง
4. ยา Mometasone GPO ได้ มี ก ารศึ ก ษาชี ว สมมู ล เปรี ย บเที ย บกั บ ยาต้ น แบบ ซึ่ ง จากผลการศึ ก ษา
Pharmacodynamics study พบว่า ยาทั้ง 2 รายการมีความเท่าเทียมกันด้านผลการรักษา (Therapeutic
equivalence)
5. ยา Mometasone GPO เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (บัญชี ง) ซึ่งเป็นยาที่วิจั ยและพัฒนาในประเทศไทย
เพื่อทดแทนการนาเข้ายาต้นแบบที่มีมูลค่าสูงจากต่างประเทศ จึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยได้
++++++++++++++++++++

องค์การเภสัชกรรม

0 2203 8000

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน พ.ศ. 2561
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010088
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Fexofenadine
Hydrochloride)
เมดิฟาสท์ 180 (MEDIFAST 180)
บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด
บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด
บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด
กันยายน 2561 - กันยายน 2564 (3 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ เป็นยาที่ใช้สาหรับบรรเทาอาการที่มีสาเหตุจากเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
(Allergic rhinitis) และใช้ ส าหรั บ บรรเทาอาการลมพิ ษผื่ นคั นเรื้ อรั ง ที่ ไ ม่ ท ราบสาเหตุ (Chronic idiopathic urticaria)
โดยพบว่า ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ ผ่าน blood-brain barrier ในปริมาณที่ไม่มากนัก จึงทาให้ผลข้างเคียงในการ
ทาให้ง่วงลดลง
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยาเม็ด MEDIFAST 180 เป็นยาเม็ดรูปยาว นูน ปลายมนทั้ง 2 ข้าง เคลือบฟิล์มสีส้มอ่อน ด้านหนึ่ง
มีอักษร MP อีกด้านหนึ่งมีตัวเลข 180
2. ยาเม็ด MEDIFAST 180 เป็นยาที่พัฒนาสูตรตารับโดยผู้ผลิตในประเทศไทย ซึ่งมีการศึกษาชีวสมมูล
(Bioequivalence study) เที ย บกั บ ยาต้ นแบบจากต่ างประเทศ พบว่ า ยาเม็ ด MEDIFAST 180
มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ แต่จาหน่ายในราคาถูกกว่า
++++++++++++++++++++

บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด

0 2024 8635

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน พ.ศ. 2561
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010089
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาดูทาสเตอไรด์ (Dutasteride)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยูโรกา (UROKA)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จากัด (มหาชน)
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จากัด (มหาชน)
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จากัด (มหาชน)
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
กันยายน 2561 - กันยายน 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ยาดูทาสเตอไรด์ ภายใต้ชื่อทางการค้า ยูโรกา (UROKA) เป็นยาสามัญใหม่ซึ่งเป็ นผลมาจากการวิ จัย พั ฒ นา
โดยเอกชนไทยเพื่อทดแทนยาต้นแบบที่นาเข้าจากต่ างประเทศที่มีราคาสูง มีข้อบ่งใช้ในการใช้รักษาผู้ป่วยชายที่มีอาการ
ของภาวะต่ อมลู กหมากโต โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อแก้ ไ ขบรรเทาอาการ ลดความเสี่ ย งในการเกิ ด ภาวะปั ส สวะไม่ ออก
เฉียบพลัน ลดความเสี่ยงที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อแก้ไขภาวะต่อมลูกหมากโต โดยในการวิจัยและพัฒนาต้องดาเนินการ
ค้นคว้า คัดเลือกสูตรตารับ พัฒนาวิเคราะห์เพื่อทาการศึกษาความคงสภาพของยา การละลายตัวยาในหลอดทดลอง รวมทั้ง
การศึ กษาชี วสมมู ล ในมนุ ษย์ เพื่ อเปรี ย บเที ยบกั บยาต้นแบบซึ่ งพบว่ า มี ค วามเท่ าเที ยมกั น และได้ รั บ อนุ มัติท ะเบี ยนยา
จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยายูโรกา UROKA เป็นแคปซูลเจลาตินชนิดนิ่ม ขนาด 10 มินิม รูปรี สีเหลืองทึบแสง ภายในบรรจุ
ของเหลวคล้ายน้ามัน ไม่มีสี
2. ข้อบ่งใช้ : การใช้เป็นยาเดี่ยวในการรักษา ใช้รักษาผู้ป่วยชายที่มีอาการของภาวะต่ อมลู กหมากโต
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขบรรเทาอาการ ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะปัสสวะไม่ออกเฉียบพลัน
ลดความเสี่ ย งที่ ต้ อ งเข้ า รั บ การผ่ า ตั ด เพื่ อ แก้ ไ ขภาวะต่ อ มลู ก หมากโต สามารถใช้ ย านี้ ร่ วมกั บ
alpha-adrenergic antagonist เช่ น tamsulosin เพื่ อ รั ก ษาผู้ ป่ ว ยชายที่ มี อ าการของภ าวะ
ต่อมลูกหมากโต
3. ยายูโรกา UROKA เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย มีราคาประหยัดกว่ายาต้นแบบจากต่างประเทศ
4. ยายู โ รกา UROKA มี ผ ลการศึ ก ษาการละลายตั ว ยาในหลอดทดลอง เที ย บกั บ ยาต้ น แบบ
จากต่างประเทศ
5. ยายูโรกา UROKA มีผลการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ เทียบกับยาต้นแบบจากต่างประเทศ
++++++++++++++++++++

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จากัด (มหาชน)

0 2709 3660 - 4

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน พ.ศ. 2561
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010090
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาโวริโคนาโซล (Voriconazole)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
วีซอน 200 (VZON 200)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท เมดไลน์ จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
กันยายน 2561 - กันยายน 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
1. Voriconazoleจะไปมีผลที่ fungal cytochrome P450 activity (โดยยับยั้งแบบจาเพาะต่อ 14-alphalanosterol demethylation) ลดการสั ง เคราะห์ ergosterol (โดยเฉพาะ sterol ที่ cell membrane
ของเชื้อรา) และยับยั้งการสร้าง cell membrane ของเชื้อรา
2. ใช้ในการรักษาการติดเชื้อรา aspergillosis แบบลุกลาม (invasive aspergillosis)
3. ใช้ในการรักษาการติดเชื้อแคนดิดาที่หลอดอาหาร
4. ใช้ในการรักษาการติดเชื้อราที่รุนแรงจากเชื้อ Scedosporium apiospermum และเชื้อ Fusarium spp.
(รวมทั้ง Fusarium solani) ในผู้ป่วยซึ่งทนไม่ได้หรือดื้อต่อการรักษาอื่นๆ
5. เป็ น ยาที่ พั ฒ นาและผลิ ต ในประเทศไทย เพื่ อ ทดแทนยาน าเข้ า จากต่ า งประเทศ และลดค่ า ใช้ จ่าย
ในการรั กษาพยาบาลได้ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน GMP/PICs (Good Manufacturing Practices
Pharmaceutical Inspection Co-Operation Scheme)
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยา VZON 200 เป็นยาเม็ดรูปยาว รี นูนเคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีเลข V200 อีกด้านหนึ่งมี ขี ด
แบ่งครึ่ง
2. ยา VZON 200 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่า ยามีความเทียบเท่าการรักษาโรค
ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่นาเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.)
3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้
ทุกเม็ด เพื่ออานวยความสะดวกในการบริหารยา
4. ยา VZON 200 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึงยา
ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ แต่มีราคาที่ประหยัดกว่า
++++++++++++++++++++

บริษัท ยูนีซัน จากัด

0 3856 4930 - 32

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน พ.ศ. 2561
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ด้านการแพทย์ : วัสดุทางการแพทย์

รหัส : 03030009
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ไฮโดรเจลผสมซิลเวอร์นาโน (Hydrogel Wound Dressing with
Silver Nano)
บลูเจล (BluGel)
บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จากัด และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ซิลเวอร์นาโนสีฟ้า จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จากัด
บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จากัด
กันยายน 2561 - กันยายน 2568 (7 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
บลูเจล เป็นไฮโดรเจลปราศจากเชื้ อที่ มีสี ฟ้ า มีความคงรูป โดยมีส่วนประกอบของคาร์โ บเมอร์ นาโนไบโอ
เซลลู โ ลสชี วภาพ ซิ ล เวอร์ นาโนสี ฟ้ า กลี เ ซอรอล และน้ า ซึ่ ง คาร์ โ บเมอร์ แ ละนาโนเซลลู โ ลสชี วภาพ มี คุ ณสมบั ติ ที่ ดี
ในการเก็บความชื้น ช่วยให้เจลคงรูปและยึดเกาะกับแผลได้ดี ช่วยส่งเสริมขบวนการกาจัดเนื้อตายตามธรรมชาติ และ สร้าง
สภาวะที่ เ หมาะสมต่ อการหายของแผล นอกจากนี้ ยั ง ช่ วยดู ด ซั บ เนื้ อตายรวมทั้ ง น้ าเหลืองได้ อีกด้วย ซิ ล เวอร์ นาโนสี ฟ้า
ยังสามารถปลดปล่อยอิออน สาหรับยับยั้งเชื้อโรคไม่ให้เจริญเติบโตในเจล หรือใช้เจลเป็นอาหารได้ บลูเจลยังสร้างสภาวะ
ความชุ่มชื้นให้กับแผล จึงส่งเสริมการงอกใหม่ของเซลล์ เนื้อเจลล้างออกได้ง่าย และไม่ทาอันตรายต่อเนื้อเยื่อที่งอกใหม่
บลู เ จล ใช้ ใ นแผลตื้ นและแผลโพรงลึ ก หรื อแผลที่ มีการติ ด เชื้ อ เช่ น แผลกดทั บ แผลเบาหวาน แผลจาก
หลอดเลือดดาบกพร่องที่ขา เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับแผลไฟไฟม้ และแผลถลอก
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ไฮโดรเจลปราศจากเชื้อที่มีสีฟ้า มีความคงรูป
2. มีส่วนประกอบของคาร์โบเมอร์ นาโนไบโอเซลลูโลสชีวภาพ ซิลเวอร์นาโนสีฟ้า กลีเซอรอล และน้า
3. คาร์ โ บเมอร์ แ ละนาโนเซลลู โ ลสชี ว ภาพ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี ใ นการเก็ บ ความชื้ น ช่ ว ยให้ เ จลคงรู ป
และยึดเกาะกับแผลได้ดี แต่สามารถล้างออกได้ง่าย
4. ช่วยส่งเสริมขบวนการกาจัดเนื้อตายธรรมชาติ และสร้างสภาวะที่เหมาะสมต่อการหายของแผล
++++++++++++++++++++

บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จากัด

0 2349 4100

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน พ.ศ. 2561

สานักงบประมาณ

