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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 

0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
1 01010021 อุปกรณ์ป้องกันการเกาะของนก   
  1)  รุ่น MODOREN - WI ช้ิน 193.00 
  2)  รุ่น MODOREN – WIA ช้ิน 243.00 
  หมายเหตุ :  ราคานี้รวมค่าขนส่ง แตไ่ม่รวมค่าติดตั้ง 

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 
2 03010083 ยาลาโมทริจีน (Lamotrigine)   
  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 25 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 250.00 
  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 50 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 350.00 
  3) ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 100 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 570.00 
  หมายเหตุ :   เพิ่มรายการล าดับที่ 1) และล าดับที่ 3)    

3 03010092 ยาแอมโลดิปิน (Amlodipine)   
(แอมพีน : AMPINE, แอมวาส : AMVAS) 

  

  1) ชนิดเม็ด ขนาด 5 มลิลิกรมั (1,000 เม็ด)   กล่อง 470.00 

  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั (1,000 เม็ด)   กล่อง 870.00 

  หมายเหตุ :   เพิ่มรายการล าดับที่ 2)   

4 03010102 ยาควิไทอะปีน (Quetiapine)   

  1) ชนิดเม็ด ขนาด 25 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 270.00 

  2) ชนิดเม็ด ขนาด 100 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 450.00 

  3) ชนิดเม็ด ขนาด 200 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 555.00 

  หมายเหตุ :   เพิ่มรายการล าดับที่ 1) และล าดับที่ 2)   

5 03010128 ยาเอนเทคคาเวียร์ (Entecavir) 
(ออราต้า : Orata) 

  

  ชนิดเม็ด ขนาด 1 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 6,500.00 

6 03010129 ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast) 
(มอนทูแลร์ : MONTULAIR) 

  

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 10 มิลลิกรมั (28 เม็ด) กล่อง 185.00 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
7 03010130 ยาซินาแคลเซท ไฮโดรคลอไรด์ (Cinacalcet hydrochloride)   

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 25 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 15,000.00 

8 03010131 ยาเมโทรนิดาโซล (METRONIDAZOLE)   

  ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด า ขนาด 500 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร 
(1 ขวด) 

ขวด 18.19 

9 03010132 ยาไซโปรฟลอกซาซิน (Ciprofloxacin)   

  ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด า ขนาด 200 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร 
(1 ขวด) 

กล่อง 35.00 

10 03010133 ยาริโทนาเวียร์ (Ritonavir)   

      ชนิดเม็ด ขนาด 100 มิลลิกรมั (30 เม็ด) ขวด 706.20 

11 03010134 ยาเอฟาไวเรนซ์ เอ็มไตรไซทาบีน และทีโนโฟเวียร์  
ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต (Efavirenz, Emtricitabine and 
Tenofovir Disoproxil Fumarate) 
(จีพีโอ-เวียร์ ที : GPO - VIR T) 

  

      ชนิดเม็ด ประกอบด้วย Efavirenz 600 มิลลิกรัม/
Emtricitabine 200 มิลลิกรัม/Tenofovir Disoproxil 
Fumarate 300 มิลลิกรัม (30 เมด็) 

ขวด 700.00 

12 03010135 ยาเบต้าฮีสทีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Betahistine 
dihydrochloride)  

  

  ชนิดเม็ด ขนาด 24 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 490.00 
13 03010136 ยาโวริโคนาโซล (Voriconazole) 

(วานาโซล : Vanazole) 
  

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 50 มิลลิกรมั  เม็ด 338.84 

  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 200 มิลลิกรัม  เม็ด 421.72 

14 03010137 ยาเมโรพีเนม (Meropenam)   
(โมเนม (เมโรพีเนม) : Monem (Meropenem)) 

  

  1)  ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด า  ขนาด 500 มิลลิกรัม (1 Vial) Vial 179.00 

  2)  ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด า  ขนาด 1 กรัม  (1 Vial) Vial 210.00 

15 03010138 ยามีแมนทิน ไฮโดรคลอไรด์ (Memantine hydrochloride)   

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั (28 เม็ด) กล่อง 385.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรมั (28 เม็ด) กล่อง 770.00 
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(บาท) 
16 03010139 ยาแอมโลดิพิน (Amlodipine) 

(แอมโลเพรส : AMLOPRESS) 
  

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด  5 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 70.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด  5 มิลลิกรมั (500 เม็ด) กล่อง 350.00 
  3) ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 130.00 
  4) ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั (500 เม็ด) กล่อง 650.00 

17 03010140 ยาฟิแนสเทอไรด์ (Finasteride) 
(ฟีแนส : FINAS) 

  

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรมั บรรจแุบบแผงสตริปอลมูิเนียม-
อลูมิเนียม (30 เม็ด) 

กล่อง 135.00 

  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรมั บรรจแุบบแผงบลสิเตอร์อลูมเินียม-
พีวีซี (30 เม็ด) 

กล่อง 135.00 

  3)  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรมั บรรจใุนขวดแก้วสีชา (100 เม็ด) ขวด 450.00 
  4)  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรมั บรรจใุนขวดแก้วสีชา (500 เม็ด) ขวด 2,250.00 

18 03010141 ยาแอมโลดิพีน (Amlodipine) 
(โลดิปีน 10 : LODIPINE 10) 

  

  ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั  (100 เม็ด) กล่อง 127.00 

0302 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
19 03020020 เคร่ืองอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา 

(Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer) 
 
 

 
 

  HO-160 ขนาด 160 ลิตร เครื่อง 1,860,000.00 
  หมายเหตุ :  ราคานี้รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้ง   

0303 วัสดุทางการแพทย์ 
20 03030011 วัสดุเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ที่แข็งตัวด้วยแสง 

(Light activated resin-modified glass ionomer) 
  

 

 

1)  ชุดขนาดเล็ก ประกอบด้วย 
-  ผงกลาสฟลูออโรอะลูมโินซิลเิกต ปริมาณ 6.5 กรัม 
-  ของเหลวกลุ่มไดเมทาครเิลตมอนอเมอร์ พอลิคาร์บอก     

ซิเลตโคพอลิเมอร์และสารไวต่อแสง ปริมาณ 3.5 กรัม  
-  ช้อนตวงสาร 1 อัน 
-  กระดาษผสม 1 ชุด 
-  เอกสารคูม่ือการใช้งาน 
 
 
 

กล่อง 2,980.00 
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ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 03030011 

(ต่อ) 
2)  ชุดขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 

-  ผงกลาสฟลูออโรอะลูมโินซิลเิกต ปริมาณ 9.5 กรัม 
-  ของเหลวกลุ่มไดเมทาครเิลตมอนอเมอร์ พอลิคาร์บอก     

ซิเลตโคพอลิเมอร์และสารไวต่อแสง ปริมาณ  5.5 กรัม  
-  ช้อนตวงสาร 1 อัน 
-  กระดาษผสม 1 ชุด 
-  เอกสารคูม่ือการใช้งาน 

กล่อง 4,280.00 

21 03030012 วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยการฉายแสง 
(Light activated dental pit and fissure sealant) 

  

 

 

1) แบบสีขาวเหมือนฟัน (Opaque type) (ชุดขนาดเล็ก) 
 ประกอบด้วย  
    - วัสดุเรซินเคลือบหลมุร่องฟันแข็งตวัด้วยการฉายแสง  

 แบบสีขาวเหมือนฟัน ปรมิาณ 3.5 กรัม หรือปรมิาตร  
 3.25 มิลลิลติร 
-  สารปรับสภาพผิวเคลือบฟันชนิดเจลสีฟ้า ปริมาณ 3.5 กรัม 
-  เอกสารคูม่ือการใช้งาน 

ชุด 2,306.00 

 

 

2) แบบสีขาวเหมือนฟัน (Opaque type) (ชุดขนาดใหญ่) 
ประกอบด้วย  

    -  วัสดุเรซินเคลือบหลมุร่องฟันแข็งตวัด้วยการฉายแสง  
แบบสีขาวเหมือนฟัน ปรมิาณ 6.5 กรัม หรือปรมิาตร 6.1 
มิลลลิิตร 

    -  สารปรับสภาพผิวเคลือบฟันชนิดเจลสีฟ้า ปริมาณ 7 กรัม 
-  เอกสารคูม่ือการใช้งาน 

ชุด 3,745.00 

 

 

3) แบบใส (transparent type) (ชุดขนาดเล็ก) ประกอบด้วย  
    -  วัสดุเรซินเคลือบหลมุร่องฟันแข็งตวัด้วยการฉายแสง แบบใส 
  ปริมาณ 3.5 กรัม หรือปรมิาตร 3.25 มิลลิลติร 
    -  สารปรับสภาพผิวเคลือบฟันชนิดเจลสีฟ้า ปริมาณ 3.5 กรัม 

-  เอกสารคูม่ือการใช้งาน 

ชุด 2,693.00 

 

 

4) แบบใส (transparent type) (ชุดขนาดใหญ่) ประกอบด้วย  
    -  วัสดุเรซินเคลือบหลมุร่องฟันแข็งตวัด้วยการฉายแสง แบบใส 
  ปริมาณ 6.5 กรัม หรือปรมิาตร 6.1 มิลลลิิตร 
    - สารปรับสภาพผิวเคลือบฟันชนิดเจลสีฟ้า ปริมาณ 7 กรัม 

-  เอกสารคูม่ือการใช้งาน 
 
 
 

ชุด 4,280.00 
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ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 03030012 อุปกรณ์เสริม/วัสดุสิ้นเปลือง   
 (ต่อ) 1) วัสดุเรซินเคลือบหลมุร่องฟันแข็งตวัด้วยการฉายแสง แบบสีขาว

เหมือนฟัน (opaque type) ปริมาณ 3.5 กรัม หรือปรมิาตร 
3.25 มิลลิลติร 

ขวด 1,028.00 

 
 

2)  วัสดุเรซินเคลือบหลมุร่องฟันแข็งตวัด้วยการฉายแสง แบบสีขาว
เหมือนฟัน (opaque type) ปริมาณ 6.5 กรัม หรือปรมิาตร 
6.1 มิลลิลติร 

ขวด 1,727.00 

 
 

3)  วัสดุเรซินเคลือบหลมุร่องฟันแข็งตวัด้วยการฉายแสง แบบใส 
ปริมาณ 3.5 กรัม หรือปรมิาตร 3.25 มิลลิลติร 

ขวด 1,427.00 

 
 

4)  วัสดุเรซินเคลือบหลมุร่องฟันแข็งตวัด้วยการฉายแสง แบบใส 
ปริมาณ 6.5 กรัม หรือปรมิาตร 6.1 มิลลลิิตร 

ขวด 2,408.00 

  5)  สารปรับสภาพผิวเคลือบฟันชนิดเจลสีฟ้า 3.5 กรัม ขวด 332.00 
  6)  สารปรับสภาพผิวเคลือบฟันชนิดเจลสีฟ้า 7 กรัม ขวด 585.00 

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
22 07010014 โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแ์บบประกอบในชุดเดียวกัน  

(All In One Solar Street Light) 
  

  1) แบบเสากิ่งเดีย่ว ประกอบด้วย  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 

30 วัตต์ จ านวน 1 โคม 
- เสากิ่งเดีย่วแบบ Mid-Hinged Column ความสูง 6 เมตร 

จ านวน 1 ต้น 
- Screw Pile ความยาว 2 เมตร จ านวน 1 ต้น 

ชุด 
 
 

70,000.00 
 
 

  2) แบบเสากิ่งคู ่ประกอบด้วย  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 

30 วัตต์ จ านวน 2 โคม 
- เสากิ่งคู่แบบ Mid-Hinged Column ความสูง 6 เมตร 

จ านวน 1 ต้น 
- Screw Pile ความยาว 2 เมตร จ านวน 1 ต้น 

ชุด 110,000.00 

  หมายเหตุ :  ราคานี้รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้ง   

14 ด้านอ่ืนๆ 

23 14000025 ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวกาย (A CLEANSING PRODUCT)   
  1)  ขนาดบรรจุซองละ 6 เซต ซอง 170.00 
 

 
 (1 เซต ประกอบด้วย แผ่นท าความสะอาด 1 แผ่น และ  

แผ่นเช็ดออก 1 แผ่น) 
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ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 14000025 2)  ขนาดบรรจุซองละ 2 เซต ซอง 66.00 
 (ต่อ)  (1 เซต ประกอบด้วย แผ่นท าความสะอาด 1 แผ่น และ  

แผ่นเช็ดออก 1 แผ่น) 
  

  หมายเหตุ : แก้ไขราคารายการล าดับที่ 1) จากเดิม 110 บาท/ซอง แก้ไขเป็น 170 บาท/ซอง  
และเพิ่มรายการล าดับที่ 2)  
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คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010021 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อุปกรณ์ป้องกันการเกาะของนก 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โมโดเร็น (MODOREN) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  นายธิวา ถ้ าจันทร์ 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เทคโน-เบิร์ด จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เทคโน-เบิร์ด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เทคโน-เบิร์ด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เป็นอุปกรณ์ชนิดซี่ลวดหรือเข็มสแตนเลสถูกออกแบบให้ซี่ลวดตั้งรับการบินลงมาเกาะของนก เช่น นกพิราบ  
ซี่ลวดตั้งขึ้นทั้งแนวตรงและแนวเฉียง ท าองศากีดขวางไม่ให้นกลงมาเกาะได้ และออกแบบไม่ให้นกแทรกตัวเข้าไปเกาะ
ระหว่างซี่ลวด ซี่ลวดถูกประกอบลงบนแผ่นฐาน Lock แน่น เพื่อความสามารถในการกีดขวางไม่ให้นกเข้าไปในพ้ืนท่ีเฝ้าระวัง
ได้แบบถาวร 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. อุปกรณ์ป้องกันการเกาะของนก สามารถลดหรือเพิ่มซี่ลวดเพื่อปรับความถี่ห่างได้ 
2. แผ่นฐานของอุปกรณ์แต่ละชิ้นมีเดือยเชื่อมต่อกันได้ สามารถติดตั้งโดยใช้เข็มรัดสายหรือกาวตะปู 
3. รุ่น MODOREN-WI 

3.1 ความยาวของอุปกรณ์ 50 เซนติเมตร 
3.2 ความกว้างแผ่นฐาน 3.5 เซนติเมตร 
3.3 ความกว้างปลายซี่ลวด ไม่น้อยกว่า 13 เซนติเมตร 
3.4 ความสูงซี่ลวด 11.5 เซนติเมตร 
3.5 ความถี่ซี่ลวดไม่เกิน 2 เซนติเมตร 
3.6 เส้นผ่านศูนย์กลางซี่ลวดมีขนาด 1.2 มิลลิเมตร 

4. รุ่น MODOREN-WIA  
4.1 ความยาวของอุปกรณ์ 50 เซนติเมตร 
4.2 ความกว้างแผ่นฐาน 3.5 เซนติเมตร 
4.3 ความกว้างปลายซี่ลวด ไม่น้อยกว่า 13 เซนติเมตร 
4.4 ความสูงซี่ลวด 11.5 เซนติเมตร 
4.5 ความถี่ซี่ลวดไม่เกิน 1 เซนติเมตร 
4.6 เส้นผ่านศูนย์กลางซี่ลวดมีขนาด 1.2 มิลลิเมตร 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

อุปกรณ์ป้องกันการเกาะของนก รุ่น MODOREN-WI 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณ์ป้องกันการเกาะของนก รุ่น MODOREN-WIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท เทคโน-เบิร์ด จ ากดั        0 2958 8845 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ 
 

: ยา  

รหัส : 03010083 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาลาโมทริจีน (Lamotrigine) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ลาโมกา-25 (LAMOGA-25), ลาโมกา-50 (LAMOGA-50) และ 
 ลาโมกา-100 (LAMOGA-100) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : สิงหาคม 2561 - สิงหาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. Lamotrigine เป็นอนุพันธ์ของ triazine ซึ่งจะไปยับยั้งการหลั่ง glutamate (กรดอะมิโนที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการชัก) และยับยั้งต่อแรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของโซเดียม (Voltage-sensitive 
sodium channels) จึงช่วยให้เยื่อหุ้มเซลล์ประสาทคงสภาพอยู่ lamotrigine ยังมีผลยับยั้ง 5-HT3 

receptor อย่างอ่อน ๆ นอกจากนี้จากการศึกษาในหลอดทดลองพบว่าสามารถยับยั้ง dihydrofolate 
reductase ได้ 

2. LAMOGA เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ที่มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยา LAMOGA-25 เป็นยาเม็ด รูปสี่เหลี่ยม แบน ขอบมน สีเหลืองอ่อน เคลือบฟิล์ม ด้านหนึ่งเรียบ    
อีกด้านหนึ่งมีขอบเป็นรูปสี่เหลี่ยม และมีเลข 25 
ยา LAMOGA-50 เป็นยาเม็ด รูปสี่เหลี่ยม แบน ขอบมน สีเหลืองอ่อน เคลือบฟิล์ม ด้านหนึ่งเรียบ    
อีกด้านหนึ่งมีขอบเป็นรูปสี่เหลี่ยม และมีเลข 50 
ยา LAMOGA-100 เป็นยาเม็ด รูปสี่เหลี่ยม แบน ขอบมน สีเหลืองอ่อน เคลือบฟิล์ม ด้านหนึ่งเรียบ   
อีกด้านหนึ่งมีขอบเป็นรูปสี่เหลี่ยม และมีเลข 100 

2. ยา LAMOGA-50 มีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study) เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่า 
ยา LAMOGA-50 มีความเทียบเท่าในการรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
โดยสามารถทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ ท าให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการใช้ยาในการรักษาโรคมากขึ้น 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถตรวจสอบ ช่ือการค้า ช่ือสามัญทางยา        
LOT. ที่ผลิต วันเดือนปีท่ีผลิตและหมดอายุ ของยาได้ทุกเม็ด หากมีการตัดแบ่งแผงยา เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการบริหารยา 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม 2561  

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเตมิ พฤศจิกายน 2561  
- เพิ่มรายการล าดับที่ 1) และล าดับที่ 3) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562 

++++++++++++++++++++ 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด         0 3856 4930 - 2 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010092 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาแอมโลดิปิน (Amlodipine) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แอมพีน 5 (AMPINE 5), แอมวาส 10 (AMVAS 10) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาแอมโลดิปิน (Amlodipine) เป็นยาในกลุ่มปิดกั้นแคลเซียม (slow channel blockers หรือ calcium 
antagonist) ซึ่งออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการเคลื่อนที่ของประจุ calcium โดยส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่  
ลดการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือด กดการสร้างและการน ากระแสประสาท แอมโลดิปินช่วย
ขยายหลอดเลือดโคโรนารีใหญ่และหลอดเลือดแดงขนาดเล็กท้ังในบริเวณปกติและบริเวณที่ขาดเลือด ช่วยยับยั้งการหดเกร็ง
ของหลอดเลือดหัวใจและลดการปวดเค้นหัวใจจากการหดเกร็ งของหลอดเลือดหัวใจ (Prinzmetal's or variant angina)  
จึงช่วยลดการใช้พลังงานของกล้ามเนื้อหัวใจและลดปริมาณออกซิเจนที่ต้องการ ท าให้มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการ  
เจ็บเค้นอกเรื้อรังของผู้ป่วย ยานี้จึงมีผลลดความดันโลหิตขณะพักและขณะออกก าลังกายโดยการขยายหลอดเลือดแด ง 
ส่วนปลาย และช่วยลดแรงต้านการไหลของหลอดเลือดส่วนปลายโดยรวม (afterload)  
 ยาแอมโลดิปินมีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคดังนี้ ใช้ในการรักษาโรคความดันเลือดสูง ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ  
ขาดเลือด ทั้งชนิด stable angina ที่เรื้อรัง หรือ Prinzmetal’s หรือ variant angina ซึ่งเกิดจากการบีบเกร็ง/หดตัวของ
หลอดเลือดโคโรนารี ที่ได้รับการยืนยันหรือสงสัยว่าอาจจะเป็น สามารถใช้เป็นยาเดี่ยว หรือใช้ร่วมกับยาลดความดันเลือด
และยารักษาโรคหัวใจขาดเลือดชนิดอื่นๆ 
 ยาแอมพีน 5 และยาแอมวาส 10 เป็นยาที่ได้พัฒนาต ารับยาจากบริษัท มิลลิเมด จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตใน 
ประเทศไทย สามารถทดแทนการน าเข้ายาจากต่างประเทศ โดยมีราคาที่ถูกลง แต่ยามีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
เทียบเท่ายาต้นแบบ ท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ใช้ยาและสามารถเข้าถึงการใช้ยาในการรักษาโรคความดันเลือดสูงและ 
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้มากขึ้น 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาแอมพีน  5  มี ตั วยาส าคัญคือ  Amlodipine besylate 6.94 mg eq to Amlodipine 5 mg  
เป็นยารูปแบบยาเม็ด   

2. ยาแอมวาส 10 มีตัวยาส าคัญคือ Amlodipine besylate 13.88 mg eq to Amlodipine 10 mg 
เป็นยารูปแบบยาเม็ด 

3. ยาแอมพีน 5 และยาแอมวาส 10 เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรต ารับจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วย
กระบวนการผลิตและควบคุณคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs 

4. ยาแอมพีน 5 (AMPINE 5 : Amlodipine 5 mg) และยาแอมวาส 10 (AMVAS10 : Amlodipine 10 mg) 
มีคุณสมบัติ High solubility และ High permeability จัดเป็น BCS Class 1 โดยศึกษาการละลายใน
หลอดทดลองเทียบกับยาต้นแบบ NORVASC® 5 mg tablet และ NORVASC® 10 mg tablet พบว่า 
มีความเท่าเทียมกันทางเภสัชกรรมกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ 

หมายเหตุ :   ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2561 
- เพิ่มรายการล าดับที่ 2) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2562 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด         0 2461 1234  



11 
 

   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010102 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาควิไทอะปีน (Quetiapine) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ควานเทีย 25 (QUANTIA 25), ควานเทีย 100 (QUANTIA 100)   

และควานเทีย 200 (QUANTIA 200) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. Quetiapine เป็นยารักษาโรคจิตชนิด atypical ซึ่งจับกับตัวรับสารสื่อประสาทหลายชนิด Quetiapine  
มีคุณสมบัติจับกับตัวรับซีโรโตนิน (5HT2) ในสมองมากกว่าการจับ กับตัวรับโดปามีน D1 และ D2  
ในสมอง Quetiapine ยังมีการจับตัวสูงกับตัวรับฮีสตามีน และ alpha 1 adrenergic และมีการจับตัวต่ า
กับตัวรับ alpha 2 adrenergic แต่ไม่มีการจับกับตัวรับโคลีเนอร์จิก muscarinic และ benzodiazepine 
Quetiapine เป็นสารที่ออกฤทธิ์ ในการทดสอบฤทธิ์ต้านโรคจิต เช่น ลดการตอบสนองต่อภาวะที่ต้อง
หลีกเลี่ยง (Conditioned avoicdance) 

2. QUANTIA เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ที่มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ แต่มีราคา
ที่ถูกกว่า 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. QUANTIA 25 เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีชมพูอมส้ม กลม นูน ทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งมีเครื่องหมายการค้า

ของผู้ผลิต อีกด้านหนึ่งมีเลข 25 
2. QUANTIA 100 เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีเหลือง กลม นูน ทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งมีเครื่องหมายการค้า

ของผู้ผลิต อีกด้านหนึ่งมีเลข 100 อยู่บนขีดแบ่งครึ่ง 
3. QUANTIA 200 เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาว กลม นูน ทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งมีอักษร QUANTIA และ

เลข 200 อีกด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง 
4. ยา QUANTIA 200 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการรักษา

โรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

5. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยา  
ได้ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

6. QUANTIA เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึงยาที่มี
ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ แต่มีราคาที่ประหยัดกว่า 

 

หมายเหตุ : ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2561 
- เพิ่มรายการล าดับที่ 1) และล าดับที่ 2) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด         0 3856 4930 - 2 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010128 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเอนเทคคาเวยีร์ (Entecavir) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ออราต้า 1 (Orata 1) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยา Entecavir ออกฤทธิ์ยับยั้ ง  hepatitis B viral polymerase และยับยั้ งกระบวนการแบ่งตัวของเช้ือ 
hepatitis B ซึ่งจะลดการสร้าง DNA ของไวรัส ใช้ส าหรับโรคติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังในผู้ใหญ่ที่ผลการตรวจพบว่า
ผู้ป่วยก าลังอยู่ในระยะตับอักเสบ (Active liver Inflammation) 
 ยา Orata 1 มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบพบว่า มีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบโดยได้รับ
การรับรองผลการศึกษาชีวสมมูลผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และสามารถใช้แทนยา 
ต้นแบบได้ และเป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทยเพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ  และได้มาตรฐานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ในการผลิตยาของประเทศไทยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา 
Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา ORATA 1 เป็นยาเม็ดรูปสามเหลี่ยม นูน เคลือบฟิล์มสีชมพู ด้านหนึ่งมีเลข 1 อีกด้านหนึ่งเรียบ 
2. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยาได้ทุกเม็ด 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 
3. ยา ORATA เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 

 
++++++++++++++++++++ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010129 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : มอนทูแลร์ 10 (MONTULAIR 10) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast) ภายใต้ช่ือทางการค้า มอนทูแลร์ 10 (MONTULAIR 10) เป็นยาสามัญใหม่ 
ในยา 1 เม็ดเคลือบฟิล์มประกอบด้วย Montelukast 10 มิลลิกรัม 
 ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast) ออกฤทธ์ิโดยจับกับ receptor ของ leukotriene แบบจ าเพาะซึ่งจะไปยับยั้ง
ที่ cysteinyl leukotriene receptor จึงช่วยลดอาการหืดหอบ ซึ่ง receptor ดังกล่าวจะมีผลต่อการบวมของระบบหายใจ 
กล้ามเนื้อหดเกร็งและเซลล์อื่น ๆ ท่ีมีผลต่อกระบวนการอักเสบ รวมทั้งอาการแสดงของหอบหืด 
 ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
สถานที่ผลิตได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา โดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) และมีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกบัยา
ต้นแบบ ผลการศึกษาพบว่ายามอนเทลูคาสท์ (Montelukast) ที่บริษัทพัฒนาขึ้นมีความเท่าเทียมทางการรักษาโรคกับยา
ต้นแบบและได้รับการอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นยาเม็ดรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสปลายมน นูนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีเหลืองอ่อนออกส้ม ด้านหนึ่งมี

อักษร M10 อีกด้านหนึ่งเรียบ 
2. ยา MONTULAIR 10 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการ

รักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยาได้ทุกเม็ด 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

 
++++++++++++++++++++ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010130 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาซินาแคลเซท ไฮโดรคลอไรด์ (Cinacalcet hydrochloride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : คาลซลีา 25 (CALCELAR 25) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาซินาแคลเซท ไฮโดรคลอไรด์ (Cinacalcet hydrochloride) ภายใต้ชื่อทางการค้า คาลซีลา 25 (CALCELAR 25) 
เป็นยาสามัญใหม่ในยาเคลือบฟิล์ม 1 เม็ด ประกอบด้วย Cinacalcet hydrochloride 27.55 mg eq. to Cinacalcet 25 mg 
มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคต่อมพาราไธรอยด์ท างานมากเกินไประดับทุติยภูมิ (Secondary hyperparathyroidism) ในผู้ป่วย
ที่ได้รับการฟอกเลือด 
 ยาซินาแคลเซท ไฮโดรคลอไรด์ (Cinacalcet hydrochloride) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อ
ทดแทนยาที่น าเข้าจากต่างประเทศ สถานที่ผลิตได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา โดยมีความสอดคล้อง
และทัดเทียมกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) และมี
การศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ผลการศึกษาพบว่า ยาซินาแคลเซท ไฮโดรคลอไรด์  (Cinacalcet 
hydrochloride) ที่บริษัทพัฒนาขึ้นมีความเท่าเทียมทางการรักษาโรคกับยาต้นแบบ และได้รับการอนุมัติทะเบียนยาจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มขนาดความแรง 25 มิลลิกรัม 
2. เป็นยาเม็ดรูปกลม นูน มีขอบลาดเอียง เคลือบฟิล์มสีเขียวอ่อน ด้านหนึ่งมีอักษร CC และเลข 25  

อีกด้านหนึ่งเรียบ 
3. เลขทะเบียนยา : 1A 35/61 (NG) 
4. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยาได้ทุกเม็ด 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 
 

++++++++++++++++++++ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010131 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเมโทรนิดาโซล (Metronidazole) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : มีไดโซล ชนิดฉดี (MEDIZOLE INJECTION) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากดั 

ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 1. Medizole injection เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม Nitroimidazole ที่ออกฤทธิ์ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ใช้ส าหรับฉีด
เข้าหลอดเลือดด า 
 2. ใช้รักษาการติดเช้ือแบคทีเรียที่ไม่ต้องการออกซิเจน และป้องกันการติดเช้ือส าหรับการผ่าตัด เช่น การติด
เชื้อภายในช่องท้อง การติดเช้ือท่ีผิวหนังและโครงสร้างของผิวหนัง การติดเช้ือทางสูตินารีเวช การติดเช้ือแบคทีเรียในกระแส
เลือด การติดเช้ือในกระดูกและข้อต่อ การติดเช้ือระบบประสาทส่วนกลาง การติดเช้ือในทางเดินหายใจส่วนล่าง เยื่อบุหัวใจ
อักเสบ เป็นต้น 
 3. Medizole injection เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศที่มี
ราคาสูง และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาของผู้ป่วย 
 4. Medizole injection ผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานต่างๆ จากสถาบันที่ได้รับความ
น่าเช่ือถือหลายแห่ง อาทิ เช่น การผลิตและควบคุมคุณภาพตามาตรฐาน (GMP), ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 18001 : 2007, ISO 17025:2005 และ Green book 10 (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  Medizole injection 1 ขวด (100 มิลลิลิตร) ประกอบด้วย Metronidazole 500 มิลลิกรัม 
2.  ลักษณะยา เป็นยาน้ าปราศจากเชื้อ ใสไม่มีสี ใช้ส าหรับฉีด 
3. เป็นยาที่ผลิตโดยสถานที่ผลิตได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย 

ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาของ Pharmaceutical Inspection Co-operation 
Scheme (PIC/S) 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด        0 2394 1703 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010132 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาไซโปรฟลอกซาซิน (Ciprofloxacin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ไซปราซิน อินเจคชั่น (CIPRACIN INJECTION) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากดั 

ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 1. Cipracin injection เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม Ouinolones ที่ออกฤทธิ์ต้านเช้ือแบคทีเรีย ใช้ส าหรับฉีดเข้า
หลอดเลือดด า 
 2. ใช้รักษาการติดเช้ือแบคทีเรียที่ไวต่อ Ciprofloxacin เช่น การติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง,  
โรคโพรงจมูกอักเสบ อันเนื่องมาจาก เช้ือ H. influenzoe หรือ M. cotorrholis, การติดเช้ือที่ผิวหนัง, การติดเช้ือที่กระดูก
และข้อ, การติดเช้ือในระบบปัสสาวะรวมทั้งต่อมลูกหมากอักเสบ, การติดเช้ือในทางเดินอาหาร, การติดเช้ือในช่องท้อง,  
ไข้ไทฟอยด์ อันเนื่องมาจาก เชื้อ Salmonella typhi, โรคโกโนเรีย อันเนื่องมาจาก เชื้อ Neisseria gonorrhoeae เป็นต้น  
 3. Cipracin injection เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศที่มี
ราคาสูง และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาของผู้ป่วย 
 4. Cipracin injection ผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานต่างๆ จากสถาบันที่ได้รับความ
น่าเช่ือถือหลายแห่ง อาทิ เช่น การผลิตและควบคุมคุณภาพตามาตรฐาน (GMPs), ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 18001 : 2007, ISO 17025:2005 และ Green book 12 (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  Cipracin injection 1 ขวด (100 มิลลิลิตร) ประกอบด้วย Ciprofloxacin lactate monohydrate 

เทียบเท่ากับ Ciprofloxacin 200 มิลลิกรัม 
2.  ลักษณะยา เป็นยาน้ าปราศจากเชื้อ ใสไม่มีสี ใช้ส าหรับฉีด 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด        0 2394 1703 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010133 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาริโทนาเวยีร์ (Ritonavir) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  รินาเวียร์ (RINAVIR) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  องค์การเภสัชกรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : องค์การเภสัชกรรม 
ผู้แทนจ าหน่าย : -  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  องค์การเภสัชกรรม 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

1. ยา RINAVIR ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ Ritonavir ในขนาด 100 มิลลิกรัม 
2. ยา RINAVIR เป็นยาต้านไวรัสในกลุ่ม protease inhibitors (PIs) ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการท างานของ

เอนไซม์ protease ท าให้เอนไซม์ดังกล่าวไม่สามารถสร้างสารตั้งต้น gag-pol polyprotein ระหว่าง
กระบวนการแบ่งตัวของไวรัส ท าให้ได้อนุภาคของ HIV ไวรัสที่ไม่สมบูรณ์และไม่สามารถก่อโรคได้ 

3. ยา RINAVIR มีข้อบ่งใช้ส าหรับรักษาภาวะติดเช้ือไวรัส HIV ร่วมกับยาต้านไวรัสชนิดอื่น โดยมีขนาดยา
รับประทานท่ีแนะน าในผู้ใหญ่ คือครั้งละ 600 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ขนาดยา RINAVIR ส าหรับใช้คู่กับยา
ในกลุ่ ม  PIs อื่น  ๆ เพื่ อ เพิ่ มระดับยา PIs ตั วอื่น ในกระแสเลือด (pharmacokinetic booster in 
combination with other PIs) 100 - 400 มิลลิกรัมต่อวันแบ่งให้ วันละ 1 - 2 ครั้ง และควรรับประทาน
พร้อมอาหาร ควรกลืนเม็ดยาทั้งเม็ด และห้ามเคี้ยวหรือแบ่งหรือบดเม็ดริโทนาเวียร์ 

4. ยา RINAVIR มีการศึกษาชีวสมมูลกับยาต้นแบบ (Norvir) ผลการศึกษาพบว่ายาทั้ง 2 รายการ มีความ 
เท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (therapeutic equivalence) 
 

++++++++++++++++++++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  องค์การเภสัชกรรม      0 2203 8600 - 3 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010134 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เอฟาไวเรนซ์ เอ็มไตรไซทาบีน และทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซลิ  
ฟูมาเรต (Efavirenz, Emtricitabine and Tenofovir 
Disoproxil Fumarate) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  จีพีโอ - เวียร์ ที (GPO – VIR T) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  องค์การเภสัชกรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : องค์การเภสัชกรรม 
ผู้แทนจ าหน่าย : -  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  องค์การเภสัชกรรม 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

1. ยา GPO – VIR T ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ ดังนี ้
 - Efavirenz ในขนาด 600 มิลลิกรัม 
 - Emtricitabine ในขนาด 200 มิลลิกรัม 
 - Tenofovir disoproxil fumarate (Tenofovir DF) ในขนาด 300 มิลลิกรัม 
2. ยา Efavirenz เป็นยาต้านไวรัสในกลุ่ม non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) 

ออกฤทธ์ิยับยั้งการท างานของเอนไซม์ HIV-1 reverse transcriptase ที่ไม่ใช่ nucleoside ท าให้การสร้าง 
DNA ของไวรัสไม่สมบูรณ์ 

 ยา Emtricitabine เป็นสารสังเคราะห์กลุ่ม nucleoside ที่เป็น analog ของ cytidine โดยเอนไซม์ภายใน
เซลล์ เปลี่ยนเป็น emtricitabine 5’-triphosphate สารนี้ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ HIV-1 reverse 
transcriptase โดยการแย่งจับแทน deoxycytidine 5’-triphosphate และโดยการแทรกตัวเข้าไปในสาย 
DNA ของไวรัสที่เพ่ิงสร้างขึ้นใหม่ ท าให้การสร้าง DNA ของไวรัสขาดตอนไป 

 ยา Tenofovir DF เป็น acyclic nucleoside phosphonate diester ซึ่งเป็น analog ของ adenosine 
monophosphate Tenofovir DF ต้องเริ่มผ่านกระบวนการ diester hydrolysis ก่อน เพื่อเปลี่ยนเป็น 
Tenofovir และจากนั้นจึงผ่านกระบวนการ phosphorylation โดยเอนไซม์ภายในเซลลไ์ดเ้ป็น Tenofovir 
diphosphate ยับยั้ งการท างานของเอนไซม์  HIV-1 reverse transcriptase โดยการแย่งจับแทน 
deoxyadenosine 5’-triphosphate และท าการแทรกตัวเข้าไปในสาย DNA ท าให้กระบวนการสร้างสาย 
DNA หยุดลง 

 GPO-VIR T มีข้อบ่งใช้ส าหรับรักษาภาวะติดเช้ือ HIV-1 ในผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยอาจใช้
เพียงตัวเดียว หรือใช้ร่วมกับยาต้านรี โทรไวรัสตัวอื่น ๆ ก็ ได้  โดยมีขนาดรับประทานครั้ งละ  
1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ขณะท้องว่าง การรับประทานยาก่อนนอนจะท าให้ผู้ป่วยทนต่ออาการข้างเคียงทาง
ระบบประสาทได้ดีขึ้น 

3. ยา GPO – VIR T  มีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ (Atripla) ผลการศึกษาพบว่ายาทั้ง 2 
รายการมีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (therapeutic equivalence) 
 

  องค์การเภสัชกรรม      0 2203 8600 - 3 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010135 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเบต้าฮีสทีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Betahistine dihydrochloride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : สเต 24 (Stei 24) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด 

ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2567 (5 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาเบต้าฮีสทีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Betahistine dihydrochloride) ภายใต้ช่ือทางการค้าว่า สเต 24 (Stei 24) นี้
เป็นยาสามัญ รูปแบบยาเม็ดเพื่อใช้รักษาอาการ Meniere’s syndrome เช่น มึนงง การได้ยินเสียงเสียไป และบรรเทาอาการ
เวียนศีรษะใน Vestibular vertigo โดยยาต้นแบบในช่ือการค้า Serc 24 mg. ซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศนั้นมีราคา 
สูงมาก บริษัทจึงได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาโดยการค้นคว้าข้อมูล วิจัยพัฒนาและคัดเลือกสูตรต ารับ ศึกษาความคงสภาพ
ของยา รวมทั้งได้ท าการศึกษาชีวสมมูลเพื่อเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีความทัดเทียมกันทั้งด้านคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นยาที่ใช้รักษาอาการ Meniere’s syndrome เช่น มึนงง การได้ยินเสียงเสยีไป และบรรเทาอาการ

เวียนศีรษะใน Vestibular vertigo  
2. เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย โดยมีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalent study) เปรียบเทียบกับ

ยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทัดเทียมกับยาต้นแบบ แต่มีราคา  
ถูกกว่า 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด        0 2420 1632-5 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010136 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโวริโคนาโซล (Voriconazole) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  วานาโซล (ชนิดเม็ด) (Vanazole (Tablet)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จ ากัด  จ้าง  บริษัท  

อินเตอร์ เนช่ันแนล ไบโอ เซอร์วิส จ ากัด (International Bio 
Service Co., Ltd.) วิจัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท แอตแลนติค ฟารม์าซูตคิอล จ ากัด 
 2. บริษัท แอตแลนติค แล็บ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 Voriconazole เป็นยาต้านเช้ือราในกลุ่ม triazole ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ cytochrome P450-dependent 
ของเช้ือรา จึงรบกวนการสังเคราะห์ ergosterol ในเซลล์เมมเบรนของเช้ือรา ท าให้การสร้างเซลล์เมมเบรนถูกยับยั้ง โดยยา
ออกฤทธิ์ครอบคลุมเช้ือราได้กว้าง ได้แก่ Candida species รวมทั้งสายพันธุ์ที่ดื้อต่อ fluconazole, Aspergillus spp., 
Scedosporium spp., และ Fusarium spp. ใช้ส าหรับรักษาการติดเชื้อราชนิดรุนแรง 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. วานาโซล 50 มิลลิกรัม เป็นยาเม็ดรูปกลมนูนเคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีค าว่า VNZ50 อีกด้านหนึ่ง
มีค าว่า ATC ในรูปสามเหลี่ยม 

2. วานาโซล 200 มิลลิกรัม เป็นยาเม็ดรูปรีนูนเคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีค าว่า VNZ200 อีกด้านหนึ่ง
มีค าว่า ATC ในรูปสามเหลี่ยม 

3. ใช้ส าหรับรักษาการติดเช้ือรา Aspergillus แบบลุกลาม (Invasive aspergillosis) การติดเช้ือรา 
Candida ที่หลอดอาหาร การติดเช้ือ Candida ในเลือดในผู้ป่วยกลุ่ม non-neutropenic การติด
เช้ือรา Candida แบบลุกลามทั้งที่ผิวหนังและอวัยวะภายใน การติดเช้ือราชนิดร้ายแรงจากเ ช้ือ 
Scedosporium opiospermum และเช้ือ Fusarium spp. (รวมทั้ง Fusarium solani) ในผู้ป่วย
ซึ่งไม่สามารถทนต่อการรักษาด้วยยาชนิดอื่นหรือดื้อต่อการรักษาด้วยยาชนิดอื่น  

4. วานาโซล 200 มิลลิกรัม มีการศึกษาชีวสมมูลหรือ Bioequivalence studies ในอาสาสมัครชาวไทย
สุขภาพดี พบว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกับ Vfend® ซึ่งเป็นยาต้นแบบ ดังนั้นจึงมี
ความเท่าเทียมกันทางผลการรักษาสามารถใช้แทนกันได้ช่วยท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล 

5. วานาโซล 50 มิลลิกรัม มีการศึกษาการละลายในหลอดทดลองเปรียบเที ยบกับวานาโซล 200 
มิลลิกรัม ที่มีชีวสมมูลกับผลิตภัณฑ์ยาอ้างอิง (Vfend®) พบว่าข้อมูลแสดงการละลาย (dissolution 
profile) ของวานาโซล 50 มิลลิกรัม มีลักษณะเหมือนกับวานาโซล 200 มิลลิกรัม 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

6. วานาโซล (ชนิดเม็ด) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตขึ้นในประเทศไทย ซึ่งได้มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต
ตามหลักเกณฑ์ที่ทัดเทียมและสอดคลอ้งกับมาตรฐาน GMP/PICs และได้รับการรบัรองให้ข้ึนทะเบยีน
ต ารับยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยมีราคาถูกกว่ายา
ต้นแบบจากต่างประเทศ 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จ ากดั        0 2311 0111 ต่อ 158 - 160 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010137 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาเมโรพีเนม (Meropenam) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โมเนม (เมโรพเีนม), Monem (Meropenem) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไบโอแลป จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไบโอแลป จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ไบโอฟารม์ เคมิคลัส์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไบโอแลป จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. เป็นยาปฏิชีวนะออกฤทธิ์ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียที่มีดัชนีการรักษากว้าง ส าหรับการรักษาการติดเช้ือรุนแรง
และดื้อยา  

2. เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาต้นแบบท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาได้มากกว่ายาต้นแบบ โดยมีผลการศึกษาทางคลินิกเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่าประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยไม่แตกต่างจากยาต้นแบบ  

3. เป็นยาที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีรายช่ือผลิตภัณฑ์ในหนังสือ
รายช่ือผลิตภัณฑ์สามัญใหม่ที่มีความเท่าเทียมในการบ าบัดรักษากับยาต้นแบบ (Orange Book) ฉบับที่ 5 
อีกทั้งยังได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้มีรายช่ือผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิตใน
หนังสือ Green Book 2019 

4. เป็นยาที่มีผลการศึกษาความไวเช้ือเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่า มีความไวเช้ือไม่แตกต่างจาก          
ยาต้นแบบ 

5. มีการแยกการผลิตระหว่างกลุ่มยา Carbapenem และ Cephalosporin เพื่อลดการปนเปื้อนในการผลิต
ยา ท าให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย 

6. มีการวิเคราะห์วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตและผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปโดยอ้างอิงจากเภสัชต ารับ (USP40) 
7. ผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP PIC/s ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข และต่างประเทศ อีกท้ังยังเป็นโรงงานผลิตภัณฑ์ยารายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน EU GMP นอกจากน้ียังได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC17025 
โดยยา Monem เป็นยาที่อยู่ในรายการยาที่ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 และผลิตโดย
โรงงานท่ีได้รับมาตรฐาน GSDP, ISO9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS18001:2007 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 

  บริษัท ไบโอแลป จ ากัด        0 2709 2121 - 2 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010138 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยามีแมนทิน ไฮโดรคลอไรด์ (Memantine hydrochloride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : รีเม็ม (REMEM) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน)  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยามีแมนทิน ไฮโดรคลอไรด์ ภายใต้ชื่อการค้า REMEM เป็นยาสามัญซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยเอกชนไทย เพื่อใช้
รักษาภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ในระดับปานกลางถึงขั้นรุนแรง ซึ่งต้นแบบมีน าเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูง บริษัทจึง
ได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนา โดยการค้นคว้าข้อมูล ทดสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติตัวยาส าคัญว่ามีความสามารถในการละลายสูง
และความสามารในการซึมผ่านเซลล์สูง ซึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ (biowaiver) 
จากนั้นจึงคัดเลือกสูตรต ารับที่เหมาะสม รวมทั้งการทดสอบการละลายเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีความเท่าเทียมกัน
ในการบ าบัดรักษา และได้รับอนุมัติทะเบียนต ารับยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  ใช้รักษาภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ในระดับปานกลางถึงขั้นรุนแรง 
2.  มีการทดสอบความเท่าเทียมกันนอกร่างกายมนุษย์ (ในหลอดทดลอง) ด้วยการทดสอบการละลาย

เปรียบเทียบกับยาต้นแบบพบว่ามีความเท่าเทียมในการบ าบัดรักษา ตัวยาส าคัญมีความสามารถใน
การละลายสูงและความสามารถในการซึมผ่านเซลล์สูง ซึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้น
การศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ (biowaiver) ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) แล้ว 

3. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทยเพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลติยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 

 

 

 

  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน)        0 2943 0935 – 7 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010139 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาแอมโลดิพิน (Amlodipine) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : แอมโลเพรส (AMLOPRESS) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน)  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาแอมโลดิพิน ภายใต้ช่ือการค้า AMLOPRESS เป็นยาสามัญซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยเอกชนไทย เพื่อใช้รักษาโรค
ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี (Coronary artery disease) อาการเจ็บหน้าอกเนื่องจากเลือดไปเลี้ยง
กล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอเรื้อรังแบบคงที่ (Chronic stable angina) อาจใช้เป็นการบ าบัดเดี่ยวๆ หรือใช้ร่วมกับยาตัวอื่น  
ซึ่งยาต้นแบบท่ีน าเข้าจากต่างประเทศมีราคาสงู บริษัทจึงได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนา โดยการค้นคว้าข้อมูล ทดสอบเกี่ยวกบั
คุณสมบัติตัวยาส าคัญว่ามีความสามารถในการละลายสูงและความสามารถในการซึมผ่านเซลล์สูง ซึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ (biowaiver) จากนั้นจึงคัดเลือกสูตรต ารับท่ีเหมาะสม รวมทั้งการทดสอบการละลาย
เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีความเท่าเทียมกันในการบ าบัดรักษา และได้รับอนุมัติทะเบียนต ารับยาจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี (Coronary artery disease) อาการ 

เจ็บหน้าอกเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอเรื้อรังแบบคงที่ (Chronic stable 
angina) อาจใช้เป็นการบ าบัดเดี่ยวๆ หรือใช้ร่วมกับยาตัวอ่ืน 

2.  มีการทดสอบความเท่าเทียมกันนอกร่างกายมนุษย์ (ในหลอดทดลอง) ด้วยการทดสอบการละลาย
เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมในการบ าบัดรักษา ตัวยาส าคัญมีความสามารถใน
การละลายสูงและความสามารถในการซึมผ่านเซลล์สูง ซึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้น
การศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ (biowaiver) ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) แล้ว 

3. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทยเพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme 
(PIC/S) 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน)        0 2943 0935 – 7 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010140 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาฟิแนสเทอไรด์ (Finasteride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ฟีแนส-5 (FINAS-5)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 ฟีแนส-5 ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยฟิแนสเทอไรด์ 5 มิลลิกรัม ข้อบ่งใช้รักษาอาการของโรคต่อมลูกหมากโต  
ในผู้ชาย ใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการปัสสาวะคั่งเฉียบพลัน รวมทั้งลดความเสี่ยงในความจ าเป็นของการผ่าตัด  
ต่อมลูกหมากและยังสามารถใช้ร่วมกับยา doxazosin เพื่อลดความเสี่ยงของการด าเนินไปของโรคต่อมลูกหมากโต 
 ฟีแนส-5 ยังเป็นยาที่ผ่านการศึกษาทางชีวสมูลและศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์พบว่า มีความใกล้เคียงกับ 
ยาต้นแบบที่ได้รับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
 ฟีแนส-5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีช่ืออยู่ในผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ที่มีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ (Orange book) 
และเป็นยาที่มีการผลิตในประเทศ (interchangeable) ท าให้มีราคาถูกท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นยาที่ผ่านการศึกษาชีวสมมูลจากสถาบันวิจัยท่ีได้มาตรฐาน Good laboratory practice 
2. เป็นยาที่ผลิตในประเทศไทย จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการรับรองหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการ 

ที่ดีในการผลิต (GMP/PICs) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
3. เป็นยาที่มีการละลายใกล้เคียงกับยาต้นแบบ (dissolution profile) 
4. เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีฟ้า ขนาด 5 มิลลิกรัม บรรจุในแผงบลิสเตอร์อลูมิเนียม-พีวีซี แผงละ 10 เม็ด 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด        0 2415 1007 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010141 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาแอมโลดิพีน (Amlodipine)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โลดิปีน 10 (LODIPINE 10)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จ ากัด 
 2. บริษัท โกลบอล ฟารม์ จ ากัด 
 3. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

ยาแอมโลดิพีน (Amlodipine) ชนิดเม็ด ขนาดความแรง 10 มิลลิกรัม ภายใต้ช่ือทางการค้า โลดิปีน 10 
(LODIPINE 10) เ ป็ นผลิ ตภัณฑ์ ย าที่ ป ร ะกอบด้ ว ยตั ว ย าส า คั ญคื อ  Amlodipine Besylate  ซึ่ ง เ ป็ น ย า ในกลุ่ ม 
Dihydropyridine Calcium Channel Blocking Agent (slow channel) ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการส่งผ่านประจุแคลเซียม
ผ่านผนังเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือด ท าให้เกิดการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ดังนั้น จึงลด
แรงต้านการไหลของหลอดเลือดส่วนปลายและลดความดันโลหิต ยานี้มีข้อบ่งใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง ใช้ รักษาอาการ
เจ็บหน้าอกเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอเรื้อรังแบบคงที่ (Chronic stable angina) และ/หรือ ใช้รักษา
ผู้ป่วยที่มีอาการบีบเกร็งของหลอดเลือดโคโรนารี (Vasoplastic angina) ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยยืนยันแล้วหรือยังไม่ได้
ยืนยัน 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาโลดิปีน 10 (LODIPINE 10) เป็นยาเม็ดแปดเหลี่ยมสีขาวขอบตัด ด้านหนึ่งมีเครื่องหมายของผู้แทน
จ าหน่าย            อีกด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่งเม็ดยา ตัวอักษร PDN และตัวเลข 10 อยู่คนละข้างของ
ขีดแบ่งครึ่ง 

2. ยาโลดิปีน 10 (LODIPINE 10) มีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบโดยศูนย์วิจัย 
คลินิกศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ค่าทางเภสัชจลนศาสตร์
ของยาโลดิปีน 10 (LODIPINE 10) ไม่มีความแตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้น 
จึงมีความเท่าเทียมกันทางผลการรักษาซึ่งสามารถใช้แทนกันได้ 

3. ยาโลดิปีน 10 (LODIPINE 10) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ภายใต้มาตรฐาน GMP/PICs 
โดยสามารถใช้ทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศและลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย   

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

 

  บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จ ากัด      0 2985 5855  
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์  

รหัส : 03020020 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องอบฆ่าเช้ือด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา 
(Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องอบฆ่าเช้ือด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา 
(Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เครื่องอบฆ่าเช้ือด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการอาศัยคุณสมบัติและ
ประโยชน์ในเรื่องของการท าพลาสมาภายนอกห้องอบ (Chamber) และคุณสมบัติของระบบ Catalytic Aeration เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยสามารถลดปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่ภายนอกได้ไม่เกิน  
0.1 ppm. เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ก าหนด (1 ppm) สามารถใช้งานกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่
สามารถทนความร้อนสูงได้ เนื่องจากมีระบบการท างานที่อุณหภูมิต่ า (50-60 องศาเซลเซียส) ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ทนความร้อนสูง รวมถึงสามารถลดเวลาการท างานของเครื่องให้สั้นลงเมื่อเทียบกับ
เครื่องฆ่าเช้ือประเภทอื่น ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนอุปกรณ์เครื่องมือ ท าให้น ากลับไปใช้งานได้เพิ่มมากขึ้น  
และทดแทนการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ใช้ระบบไฟฟ้า 3 เฟส แรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ต ก าลังไฟฟ้า 2.7 กิโลวัตต์ 
2. ขนาดของเครื่องมีขนาดไม่ต่ ากว่า 840x1050x1480 มิลลิเมตร  ความจุห้องอบ (Chamber) ไม่ต่ ากว่า 

160 ลิตร 
3. มีระบบ Catalytic Filter แบบ Plug in 
4. มีระบบการท าพลาสมาภายนอกห้องอบ (Chamber) 
5. ระบบล็อคประตูบน-ล่าง ใช้กระบอกสูบแบบคู่ดึงเพื่อล็อค 
6. มี Cycle Time 3 ระดับ คือ Fast, Standard และ Intensive และมีการเพิ่มฟังก์ช่ันการใช้งานที่สามารถ

ทดสอบระบบการรั่วของห้องอบ (Chamber) : Leak Test Program 
7. ชุดอุปกรณ์ Plasma Generator ออกแบบให้สามารถมองเห็นการท างานของระบบพลาสมา ใช้ clamp 

stainless ต่อเข้ากับห้องอบและปั้มสูญญากาศ และมีขนาดก าลังไฟไม่ต่ ากว่า 2x10 กิโลโวลต์ 
8. โครงสร้างและช้ินส่วนอุปกรณ์ของตัวเครื่องท าจากสแตนเลส Grade SUS 304  ห้องอบ (Chamber)  

ท าจากสแตนเลส Grade 316L และหัว Torch ท าด้วยสแตนเลสเคลือบเซรามิคที่ตัวหัวจับ 
9. เครื่องผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC Test) อ้างอิงมาตรฐาน IEC 61326-1 

จากหน่วยงาน PTEC 
10. เครื่องผ่านการทดสอบและรับรองประสิทธิภาพอ้างอิงมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์  

IEC/EN 61010-2-040 จาก TUV-NORD 
 

++++++++++++++++++++ 
 

  บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด        0 2461 7287 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : วัสดุทางการแพทย์ 

รหัส : 03030011 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : วัสดุเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ที่แข็งตัวด้วยแสง 
(Light activated resin-modified glass ionomer) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เอ็มเบส : วัสดุเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ที่แข็งตัวด้วยแสง 
 (Embaze : light active resin-modified glass ionomer) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  หน่วยการผลิตวัสดุทันตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   - 
ผู้จ าหน่าย :  หน่วยการผลิตวัสดุทันตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ดีแอนด์เอ็นรีเสิร์ช จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  หน่วยการผลิตวัสดุทันตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เอ็มเบส (Embaze) คือ วัสดุเรซิ่นมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอรท์ี่แข็งตัวด้วยแสง ใช้เพื่อบุหรือรองพื้นคาวิตี้ก่อน
การอุดฟัน ประกอบด้วยส่วนผงกลาสฟลูออโรอะลูมิโนซิลิเกต และส่วนของเหลวกลุ่มไดเมทาคริเลตมอนอเมอร์ พอลิคาร์
บอกซิเลตโคพอลิเมอร์และสารไวต่อแสง โดยผงกลาสฟลูออโรอะลูมิโนซิลิเกตนี้มีปริมาณแคลเซียมสูง ซึ่งแคลเซี่ยมเป็น
องค์ประกอบหลักของฟันที่สูญเสียไปจากกรดของแบคทีเรีย และมีฟลูออไรด์ไอออนเพิ่มความแข็งแรงของเนื้อฟัน เอ็มเบส
(Embaze) บรรจุแยกส่วนผงในขวดแก้วสีชาและส่วนของเหลวในขวดพลาสติกสีด าทึบแสง เพื่อป้องกันการแข็งตัวของวัสดุ
ระหว่างรอการใช้งานและป้องกันการปนเปื้อนจากน้ าลายระหว่างการรักษา แทนการใช้หลอดฉีด ใช้งานโดยตวงส่วนผงและ
หยดส่วนของเหลวตามที่แนะน า ผสมให้เข้ากันด้วยใบพายพลาสติกน าส่วนผสมที่ได้ใส่ในคาวิตี้ตามขนาดปริมาณที่ต้องการ
และฉายแสงสีฟ้าเพื่อให้วัสดุแข็งตัว 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. วัสดุเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ที่แข็งตัวด้วยแสง ประกอบด้วยส่วนผงกลาสฟลูออโรอะลูมิโน 
ซิลิเกตและส่วนของเหลวกลุ่มไดเมทาคริเลตมอนอเมอร์ พอลิคาร์บอกซิเลตโคพอลิเมอร์ และสาร  
ไวต่อแสง 

2. วัสดุเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ที่แข็งตัวด้วยแสง  บรรจุส่วนผงในขวดแก้วสีชา และบรรจุ 
ส่วนของเหลวในขวดพลาสติกสีด าทึบแสง ใช้งานโดยตวงส่วนผงและหยดส่วนของเหลวตามที่แนะน า 

3. วัสดุเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ที่แข็งตัวด้วยแสง สามารถแข็งตัวด้วยการฉายแสงสีฟ้า 
4. วัสดุเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ที่แข็งตัวด้วยแสง บรรจุเป็นชุด 

4.1  ชุดขนาดใหญ่ ประกอบด้วยส่วนผงกลาสฟลูออโรอะลูมิโนซิลิเกต ปริมาณ 9.5 กรัม และ 
 ส่วนของเหลวกลุ่มไดเมทาคริเลตมอนอเมอร์ พอลิคาร์บอกซิเลตโคพอลิเมอร์ และสารไว 
 ต่อแสง ปริมาณ 5.5 กรัม เอกสารคู่มือการใช้งาน ช้อนตวงสาร 1 อัน กระดาษผสมหนึ่งชุด 

4.2  ชุดขนาดเล็ก ประกอบด้วยส่วนผงกลาสฟลูออโรอะลูมิโนซิลิเกต ปริมาณ 6.5 กรัม และ 
 ส่วนของเหลวกลุ่มไดเมทาคริเลตมอนอเมอร์ พอลิคาร์บอกซิเลตโคพอลิเมอร์ และสารไว 
 ต่อแสง ปริมาณ 3.5 กรัม เอกสารคู่มือการใช้งาน ช้อนตวงสาร 1 อัน กระดาษผสมหนึ่งชุด 

5. วัสดุเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ที่แข็งตัวด้วยแสง ผลิตและบรรจุในประเทศไทย 

 
  หน่วยการผลติวัสดุทันตกรรม จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย        0 2218 8899 , 08 5112 5997 , 09 6885 3016 
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ด้านการแพทย์ : วัสดุทางการแพทย์ 

รหัส : 03030012 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยการฉายแสง 
(Light activated dental pit and fissure sealant) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ออลซีลล์ : วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยการฉายแสง 
แบบสีขาวเหมือนฟัน 
All-Zeal : Light activated dental pit and fissure sealant 
(opaque type) 
ออลซีลล์เคลียร์ : วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยการฉาย
แสง แบบใส 
All-Zeal Clear : Light activated dental pit and fissure 
sealant (transparent type) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  หน่วยการผลิตวัสดุทันตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   - 
ผู้จ าหน่าย :  หน่วยการผลิตวัสดุทันตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ดีแอนด์เอ็นรีเสิร์ช จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  หน่วยการผลิตวัสดุทันตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ออลซีลล์ (All-Zeal) คือ วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยการฉายแสง ใช้เพื่อเคลือบหลุมและร่องฟันของ
ฟันน้ านมและฟันแท้ร่วมกับขั้นตอนการปรับสภาพผิวฟัน เป็นสารไดเมทาคริเลตมอนอเมอร์ สารไวต่อแสง มีลักษณะเป็น
ของเหลวและจะแข็งตัวเมื่อฉายแสงสีฟ้า โดยวัสดุนี้มีทั้งแบบสีขาวเหมือนฟัน (opaque type) และแบบใส (transparent 
type) ใช้เคลือบหลุมและร่องที่ลึกของฟัน ท าให้ผิวฟันเรียบขึ้น ง่ายต่อการแปรงฟันท าความสะอาด และช่วยป้องกันการ
เกาะติดของเศษอาหารแผ่นคราบจุลินทรีย์ท าให้โอกาสเกิดฟันผุลดน้อยลง โดยใช้ร่วมกับฮาโลบลูเจลซึ่งเป็นสารปรับสภาพผวิ
เคลือบฟันชนิดเจลสีฟ้า เป็นวัสดุเสริมช่วยท าความสะอาดผิวเคลือบฟันให้เหมาะสมก่อนการเคลือบหลุมร่องฟัน 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยแสง เป็นสารไดเมทาคริเลตมอนอเมอร์ สารไวต่อแสง ใช้เพื่อ
เคลือบหลุมร่องฟัน 

2. วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยแสง เป็นของเหลวบรรจุในขวดสีด าทึบแสง สามารถไหลแผ่และ
แข็งตัวด้วยการฉายแสงสีฟ้า 

3. วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยแสง มี 2 แบบ ตามความเหมาะสมในการใช้งาน ดังนี้ 
3.1  แบบสีขาวเหมือนฟัน (opaque type) 
3.2  แบบใส (transparent type) 

4. วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยแสง สามารถใช้ร่วมกับสารปรับสภาพผิวเคลอืบฟัน ช่วยท าความ
สะอาดผิวเคลือบฟันให้เหมาะสมก่อนการเคลือบหลุมร่องฟัน 

5. วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยแสง ผลิตและบรรจุในประเทศไทย 

  หน่วยการผลติวัสดุทันตกรรม จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย        0 2218 8899 , 08 5112 5997 , 09 6885 3016 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010014 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 
(All In One Solar Street Light) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 
 (All In One Solar Street Light) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เลคิเซ่ ไลทต์ิ้ง จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท โซดิแอคท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เลคิเซ่ ไลทต์ิ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
      ผลิตภัณฑ์โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ส่งเสริมการลดใช้พลังงานไฟฟ้าโดย
เปลี่ยนเป็นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์เข้ามาทดแทน (Solar Energy) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของโคมไฟถนนให้มีความส่องสว่างเพียงพอแต่ใช้พลังงานลดลง ซึ่งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน โดยรวมชุดโคม กล่องควบคุม แบตเตอรี่ และแผงพลังงานแสงอาทิตย์เข้า
ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการติดตั้งใช้งานและความสวยงาม มีค่าความสอ่งสว่างสูงถึง 30 วัตต์ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงถึง 180 
ลูเมน/วัตต์ สามารถเก็บสะสมพลังงานส ารองได้เพียงพอต่อการใช้งานยาวนานถึง 24 ช่ัวโมง มาพร้อมกับฐานรากแบบสกรู
ติดตั้งส าเร็จรูป เพื่อความสะดวกในการขนส่งและติดตั้งโดยสามารถน าไปติดตั้งได้ทั้งในพื้นที่ทางเช่ือมถนนใหญ่ ทางสายรอง 
และทางขนาดเล็กที่เข้าถึงยาก โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าแบบพิเศษ 
ที่สามารถโน้มลงมาได้เพื่อประโยชน์ในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบความส่องสว่างเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมทางหลวง เสาและรากฐานได้รับการทดสอบและรับรองโดยวิศวกรโยธาท่ีมีใบอนุญาต 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นตัวเก็บพลังงาน ซึ่งมี Backup Time ไม่น้อยกว่า 24 

ช่ัวโมง โดยส่องสว่างในโหมดพลังงานสูงสุด (30 วัตต์) ช่วง 0 - 3 ช่ัวโมงแรก ซึ่งมีค่าความสว่างเฉลี่ย
ในแนวราบไม่น้อยกว่า 15 lux  และในโหมดพลังงานต่ าสุด (15 วัตต์) ช่วงช่ัวโมงที่ 3 - 24 ซึ่งมีค่า
ความสว่างเฉลี่ยในแนวราบไม่น้อยกว่า 9 lux ทั้งนี้ยังคงความส่องสว่างตามข้อก าหนดและมาตรฐาน
งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง เหมาะส าหรับทางหลวงประเภทถนนท้องถิ่นพื้นที่ในเมือง หรือ
ประเภทถนนสายรองพื้นที่ชานเมือง 

2. ชุดโคม กล่องควบคุม แบตเตอรี่ และแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการประกอบอยู่ในชุดเดียวกัน 
3. เสาไฟฟ้าสามารถโน้มลงมาได้เพื่อสะดวกต่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
4. การติดตั้งฐานรากแบบ Screw Pile ทดแทนการติดตั้งฐานรากแบบคอนกรีต 
5. โคมไฟมีขนาดความกว้างระหว่าง 508 – 528 มิลลิเมตร และยาวระหว่าง 1,335 – 1,355 มิลลิเมตร 
6. เสาไฟฟ้ามีขนาดความสูง 6 เมตร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน ±5 % 
7. Screw Pile มีขนาดความยาว 2 เมตร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน ±5 % 
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8. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันทุกรุ่น มีค่ามาตรฐานการป้องกันฝุ่นและ
น้ าอยู่ที่ระดับ IP65 

9. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่านการ
รับรองตามมาตรฐาน มอก. 1843-2553 และ มอก. 2580-2555 แบตเตอรี่ผ่านการทดสอบ 
ด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน UN38.3 

    
++++++++++++++++++++ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จ ากัด         0 2063 5440 , 095 464 5555 
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ด้านอื่นๆ 
 

รหัส : 14000025 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวกาย (A CLEANSING PRODUCT) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โซป ชาวเวอร์ ชีท (SOAP SHOWER SHEET) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  นายบรรลือ  กองไชย  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จ ากัด  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท พรมาลัย จ ากดั 
 2. บริษัท เอ เอ็น โอ ดี เทรดดิ้ง จ ากัด 
 3. บริษัท เทพนาคี จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2561 - พฤศจิกายน 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 โซป ชาวเวอร์ ชีท เป็นผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวกาย โดยไม่ต้องล้างออก ไม่ต้องใช้สบู่ ไม่ต้องใช้ผ้าเช็ดตัว 
ให้ฟองละเอียดนุ่ม สะดวกต่อการพกพา และพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยสามารถน าผลิตภัณฑ์ไปใช้เช็ดท าความสะอาด 
โดยไม่ต้องล้างออก ให้ความรู้สึกสะอาด โดยไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะ เนื่องจากใช้องค์ประกอบทางเคมีที่มี 
ความอ่อนโยนต่อผิว และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้ผ่านการทดสอบทางคลินิกโดยแพทย์ผิวหนังว่า 
ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคอืง (อ่อนโยน) “This product was tested by Dermatologist and proved for non-irritation 
(mild to skin)” ในกลุ่มผู้ทดสอบอายุ 18 – 60 ปี ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบการแพ้เมื่อใช้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 
ผลิตภัณฑ์ 1 เซต ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีหนึ่ง เป็นผ้าคอตตอนแผ่นเรียบ หนา 85 แกรม  ซึ่งมีน้ ายาท าความสะอาด
ด้วยคุณสมบัตินี้จึงสามารถเช็ดท าความสะอาดผิวได้ดี และส่วนที่สอง เป็นผ้าคอตตอนลายนูน หนา 100 แกรม ซึ่งมีน้ ายา
ช าระล้างน้ ายาท าความสะอาดออกจากผิว พร้อมทั้งมีสารเคลือบบ ารุงผิว ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มช้ืน รู้สึกถึงความสะอาดได้อย่าง
ชัดเจนหลังใช้ผลิตภัณฑ์ 
 ค าเตือน   1.  หากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้น ต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ 
  2.  ห้ามเช็ดบริเวณรอบดวงตา 
  3.  ห้ามใช้กับทารก 
 การจัดเก็บ   1.  เก็บในอุณหภูมิปกติ หลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดด ผลิตภัณฑ์จะมีอายุ 2 ปี หลังเปิดใช้ 

    มีอายุ 1 เดือน 
  2.  หลีกเลี่ยงการน าเข้าปาก และเก็บให้พ้นมือเด็ก 
  3.  ไม่ควรทิ้งผ้าลงในโถสุขภัณฑ์ 
 
หมายเหตุ : ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤศจิกายน 2561 

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2562 
- แก้ไขราคารายการล าดับที่ 1) จากเดิม 110 บาท/ซอง แก้ไขเป็น 180 บาท/ซอง และเพิ่มรายการล าดบั

ที่ 2) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562 
 

  บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จ ากดั      0 2516 8601 , 08 6377 9999 
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