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03010076 ยาโรซูวาสแตติน (Rosuvastatin)
(โรสแตติน : Rostatin)
1) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 10 มิลลิกรัม
2) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 20 มิลลิกรัม
หมายเหตุ : เพิ่มเติมรายการลาดับที่ 1)
03010112 ยาเซอทราลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Sertraline Hydrochloride)
(สตาริน : Starin)
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 50 มิลลิกรัม
03010113 ยาอทอวาสเตติน (Atorvastatin)
(อะทอร์วิน : ATORVIN)
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 80 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
03010114 ยาเนบิโวลอล (Nebivolol)
ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
03010115 ยาพิทาวาสแตติน แคลเซียม (Pitavastatin calcuim)
ชนิดเม็ด ขนาด 2 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
03010116 ยาเมอโรพีเน็ม (MEROPENEM)
(พีเดน็ผงละลายน
ม เอ็ม เอ็ชา :สPENEM
M.H.)
ชนิ
าหรับฉีดเข้
าหลอดเลือดดา
1) ขนาด 500 มิลลิกรัม (1 Vial)
2) ขนาด 1 กรัม (1 Vial)
03010117 ยาอิมิพีเน็มและซีลาสเตติน โซเดียม
(Imipenem and Cilastatin Sodium)
ชนิดผงละลายนา สาหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดา
อิมิพีเน็ม 500 มิลลิกรัม และซีลาสเตติน 500 มิลลิกรัม (1 Vial)

เม็ด
เม็ด

8.90
18.00

เม็ด

2.50

กล่อง

1,250.00

กล่อง

498.00

กล่อง

1,330.00

Vial
Vial

175.48
216.14

Vial

243.96

แพ็ค
แพ็ค

300.00
150.00

กล่อง

860.00

14 ด้านอื่นๆ
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14000002 กับดักไข่ยุง (Lethal Ovitrap)
1) แพ็คคู่
2) แพ็คเดี่ยว
หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย
14000023 ผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันและกาจัดลูกนายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส
1) มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10)
ประกอบด้วย
ทีมีฟอส 1% w/w ปริมาณสุทธิ 400 มิลลิกรัม/เม็ด
บรรจุแผงละ 10 เม็ด จานวน 10 แผง/กล่อง
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562
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ลาดับ
ที่

10

11

รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

14000023 2) มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100)
กล่อง
(ต่อ)
ประกอบด้วย
ทีมีฟอส 10% w/w ปริมาณสุทธิ 1000 มิลลิกรัม/เม็ด
บรรจุแผงละ 4 เม็ด จานวน 25 แผง/กล่อง
หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายชื่อผู้แทนจาหน่าย
14000024 ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลูกนายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน
มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB) ประกอบด้วย ไดฟลูเบนซูรอน
กล่อง
13.33% w/w (40 มิลลิกรัม/เม็ด) ปริมาณสุทธิ 300 มิลลิกรัม/เม็ด
บรรจุแผงละ 10 เม็ด จานวน 5 แผง/กล่อง
หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย
14000025 ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิวกาย (A CLEANSING PRODUCT)
ขนาดบรรจุซองละ 6 เซต
ซอง
(1 เซต ประกอบด้วย แผ่นทาความสะอาด 1 แผ่น และ
แผ่นเช็ดออก 1 แผ่น)
หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)
2,380.00

1,195.00
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คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย
ด้านการแพทย์
: ยา

รหัส : 03010076
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

ยาโรซูวาสแตติน (Rosuvastatin)
โรสแตติน (ชนิดเม็ด) (Rostatin (Tablet))
บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จากัด
บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จากัด
1. บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จากัด
2. บริษัท แอตแลนติค แล็บ จากัด
บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จากัด
สิงหาคม 2561 - สิงหาคม 2564 (3 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึนบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึนทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
โรซูวาสแตติน เป็นยารักษาภาวะไขมันในเลือดสูง ออกฤทธิ์เป็นตัวยับยังแบบแข่งขันต่อเอนไซม์ 3-hydroxy-3methylglutaryl coenzyme A reductase (HMG-CoA reductase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ ส าคั ญในกระบวนการสั งเคราะห์
คอเลสเตอรอล การยับยังเอนไซม์ HMG-CoA reductase ทาให้การสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในตับลดลง ระดับคอเลสเตอรอล
ใน intracellular ลดลง และยั ง เพิ่ มการก าจั ด LDL-cholesterol ออกจากระบบไหลเวี ย นเลื อดโดยเพิ่ มตั ว รั บ LDLcholesterol ที่เซลล์ตับ ยาในกลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor (หรือเรียกว่ากลุ่ม statins) สามารถลดระดับ total
cholesterol, LDL-cholesterol และ VLDL- cholesterol ในเลือดได้ นอกจากนียังมีแนวโน้มที่จะลดระดับไตรกลีเซอไรด์
และเพิ่มระดับ HDL-cholesterol ได้อีกด้วย
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นยาที่ใช้เพื่อลดระดับ total cholesterol, LDL-cholesterol และ apolipoprotein B (apo B)
ในผู้ ป่ วยที่ มีภ าวะคอเลสเตอรอลในเลื อดสู ง ได้ แ ก่ primary hypercholesterolemia (type IIa
รวมถึ ง heterozygous familial hypercholesterolemia) หรื อ mixed dyslipidemia (type IIb
หรือ homozygous familial hypercholesterolemia) โดยให้ควบคู่กับการควบคุมอาหารในผู้ป่ วย
ที่ยังตอบสนองต่อการควบคุมอาหารหรือการรักษาอื่น ๆ ไม่ดีพอ
2. เป็ น ยาชนิ ด เม็ ด ใช้ รั ก ษาภาวะคอเลสเตอรอลในเลื อ ดสู ง ชนิ ด heterozygous familial
hypercholesterolemia (HeFH) ในผู้ป่วยเด็ก และวัยรุ่นอายุ 10 – 17 ปี
3. เป็ นยาที่ ใ ช้ ช ะลอขบวนการของโรคหลอดเลื อดแดงแข็ ง ในผู้ ป่ วยที่ มีร ะดั บ total cholesterol
หรือ LDL-cholesterol สูง และป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
4. โรสแตติน ขนาด 20 มิลลิกรัม มีการศึกษาชีวสมมูลหรือ Bioequivalence studies ในอาสาสมัคร
ชาวไทยสุขภาพดี พบว่า ค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกับ Crestor® ซึ่งเป็นยาต้ นแบบ
ดังนัน จึงมีความเท่าเทียมกันทางผลการรักษา จึงสามารถใช้แทนกันได้ ช่วยทาให้ประหยัดค่าใช้ จ่าย
ในการรักษาพยาบาล
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562
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5. โรสแตติน (ชนิดเม็ด) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตขึนในประเทศไทย ซึ่งได้มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต
ตามหลั กเกณฑ์ ที่ ทั ด เที ย มและสอดคล้ องกั บ มาตรฐาน GMP/PICs และได้ รั บ การรั บ รองให้ ขึ น
ทะเบียนตารับยาจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยมีราคาถูกกว่า
ยาต้นแบบจากต่างประเทศ
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561
- เพิ่มเติมรายการ ขนาด 10 มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562
++++++++++++++++++++

บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จากัด
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010112
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

ยาเซอทราลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Sertraline Hydrochloride)
สตาริน (Starin)
บริ ษัท โรงงานเภสั ชกรรม แอตแลนติ ค จากั ด จ้ างศู นย์ ทดสอบ
ชีวสมมูลของยาสามัญ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิจัย
บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จากัด
1. บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จากัด
2. บริษัท แอตแลนติค แล็บ จากัด
บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จากัด
มกราคม 2562 - มกราคม 2565 (3 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึนบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึนทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
Sertraline เป็นยาต้านการซึมเศร้าที่จาเพาะเจาะจงต่อการยังยังการ reuptake ต่อ presynaptic serotonin
(5-HT) แต่จะมีผลต่อ norepinephrine และ dopamine neuronal reuptake เพียงเล็กน้อยเท่านัน ในการศึกษาทดลอง
ได้ พิ สู จ น์ ว่ า Sertraline สามารถจั บ (affinity) กั บ adrenergic, cholinergic, GABA, dopaminergic, histaminergic,
serotonergic หรือ benzodiazepine receptors อย่างไม่มีนัยสาคัญ
คุณลักษณะเฉพาะ
1. สตารินเป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาว รูปยาวปลายมน ด้านหนึ่งมีตัวเลข 50 และ STA อยู่คนละข้าง
ของขีดแบ่งครึ่ง อีกด้านหนึ่งมีอักษร ATC ในรูปสามเหลี่ยม
2. สตาริ น ใช้ ใ นการรั ก ษาโรคซึ ม เศร้ า (depression) โรคย าคิ ด ย าท า (obsessive compulsive
disorder) โรค post-traumatic stress disorder (PTSD)
3. สตารินมีการศึกษาชีวสมมูล หรือ Bioequivalence studies ในอาสาสมัครชาวไทยสุขภาพดี พบว่า
ค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกับ Zoloft® ซึ่งเป็นยาต้นแบบ ดังนันจึงมีความเท่าเที ยม
กันทางผลการรักษากับยาต้นแบบจึงสามารถใช้แทนกันได้
4. สตารินเป็นยาที่พัฒนาและผลิตขึนในประเทศไทยโดย บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จากัด
ซึ่งได้มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตตามหลักเกณฑ์ที่ทัดเทียมและสอดคล้องกับมาตรฐาน GMP/PICs
และได้รับการรับรองให้ขึ นทะเบียนตารับยาจาก สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข โดยมีราคาถูกกว่ายาต้นแบบจากต่างประเทศ
++++++++++++++++++++

บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จากัด
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010113
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาอทอวาสเตติน (Atorvastatin)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
อะทอร์วิน 80 (ATORVIN 80)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท เมดไลน์ จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึนบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ช่วงเวลาที่ขึนทะเบียน :
มกราคม 2562 - มกราคม 2565 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
1. เป็นยารักษาความผิดปกติของไขมันในหลอดเลือด หรือป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Atherosclerotic)
ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดทุติยภูมิ และรักษาไขมันในเลือดที่ผิดปกติ
2. มี ผ ลการศึ กษาชี วสมมู ล เปรี ย บเที ย บกั บ ยาต้นแบบ พบว่ ามี ค วามเท่ าเที ย มกั บ ยาต้ นแบบ โดยได้ รับ
การรับรองผลการศึ กษาชี วสมมูล ผ่านการพิจารณาจากส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
สามารถใช้แทนยาต้นแบบได้
3. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์แ ละวิ ธีการที่ดี ในการผลิตยาของ
ประเทศไทย สอดคล้ องกั บ หลั กเกณฑ์ และวิ ธีการที่ ดี ใ นการผลิ ต ยา Pharmaceutical Inspection
Co-operation Scheme (PIC/s)
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยา ATORVIN 80 เป็นยาเม็ดรูปยาว รี นูน ปลายมนทังสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีเลข 80
อีกด้านหนึ่งเรียบ
2. ยา ATORVIN 80 มี การศึ กษาชี ว สมมู ล เปรี ย บเที ย บกั บ ยาต้ น แบบ พบว่ ายามี ค วามเที ย บเท่ า
การรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้ นแบบที่ นาเข้าจากต่ างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านั ก ง าน
คณะกรรมการอาหารและยา
3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุ คลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยา
ได้ทุกเม็ด
4. ยา ATORVIN 80 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทังในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึงยา
ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ
++++++++++++++++++++

บริษัท ยูนีซัน จากัด
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010114
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาเนบิโวลอล (Nebivolol)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
บิลเคท 5 (BILKATE 5)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท เมดไลน์ จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึนบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ช่วงเวลาที่ขึนทะเบียน :
มกราคม 2562 - มกราคม 2565 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ยาเนบิโวลอล (Nebivolol) เป็นยาสามัญใหม่ ในยา 1 เม็ด ประกอบด้วย Nebivolol hydrochloride eq. to
Nebivolol 5 mg มี ข้ อบ่ ง ใช้ ใ นการรั กษาโรคความดั นโลหิ ต สู ง (Hypertension) และรั กษาโรคหั วใจล้ มเหลว (Chronic
heart failure) โดย Nebivolol เป็ น beta1 adrenoceptor antagonist ที่ มีค วามจ าเพาะต่ อหั ว ใจ และออกฤทธิ์ น าน
โดยปราศจากคุณสมบัติการเป็น membrane stabilizing intrinsic sympathomimetic กลไกการออกฤทธิ์ที่เป็นไปได้ คือ
ลดอัตราการเต้นของหัวใจ ลดการบีบตัวของกล้ามเนือหัวใจ ลดการทางานของประสาทซิมพาเธติกที่ ส่งไปยังหลอดเลือดฝอย
จาก Cerebral vasomotor center กดการทางานของเรนิน ทาให้หลอดเลือดขยายตัวและลดแรงต้านของหลอดเลือดส่วนปลาย
ยาเนบิโวลอล (Nebivolol) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาที่นาเข้าจากต่างประเทศ
สถานที่ผลิตได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา โดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในการผลิ ต ยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) และมี การศึ ก ษาชี ว สมมู ล เปรี ย บเที ย บ
กั บ ยาต้ นแบบ ผลการศึ กษาพบว่ า ยาเนบิ โ วลอล (Nebivolol) ที่ บ ริ ษัท พั ฒ นาขึ นมี ค วามเท่ า เที ย มทางการรั ก ษาโรค
กับยาต้นแบบ และได้รับการอนุมัติทะเบียนยาจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยาเม็ดขนาดความแรง 5 มิลลิกรัม
2. ยาเม็ดกลม นูนเล็กน้อย สีขาว ด้านหนึ่งมีตัวหนังสือ NB อีกด้านหนึ่งเรียบ
3. เลขทะเบียนยา 1A 14/61 (NG)
++++++++++++++++++++

บริษัท ยูนีซัน จากัด

0 3856 4930 – 2
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010115
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาพิทาวาสแตติน แคลเซียม (Pitavastatin calcium)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
พิทาซอร์ 2 (PITASOR 2)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท เมดไลน์ จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึนบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ช่วงเวลาที่ขึนทะเบียน :
มกราคม 2562 - มกราคม 2565 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ยาพิ ท าวาสแตติ น แคลเซี ย ม (Pitavastatin calcium) เป็ น ยาสามั ญ ใหม่ ในยา 1 เม็ ด ประกอบด้ ว ย
Pitavastatin calcium 2 mg. มีข้อบ่งใช้ในการรักษาผู้ที่มีภาวะ Dyslipidemia หรือ Mixed Dyslipidemia และ Familial
hypercholesterolemia โดย Pitavastatin ยั บ ยั ง 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase
โดยแย่ ง จั บ กั บ substrate มี ผ ลยั บ ยั งการสั ง เคราะห์ โคเลสเตอรอลที่ ตั บ และลดโคเลสเตอรอลรวมในพลาสม่ า (Total
plasma cholesterol) จากการเพิ่มการ uptake ของ LDL จากกระแสเลือดไปที่ตับ นอกจากนัน ยังสามารถลดระดับ LDL
จากการยับยังการสังเคราะห์ cholesterol ที่ตับด้วย
ยาพิทาวาสแตติน แคลเซียม (Pitavastatin calcium) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยา
ที่นาเข้าจากต่างประเทศ สถานที่ผลิตได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา โดยมีความสอดคล้องและทัดเทียม
กับหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีใ นการผลิ ตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) และมีการศึ ก ษา
ชีวสมมูลเปรีย บเที ยบกับยาต้ นแบบ ผลการศึกษาพบว่ า ยาพิทาวาสแตติ น แคลเซียม (Pitavastatin calcium) ที่บริษัท
พัฒนาขึนมีความเท่าเทีย มทางการรักษาโรคกับยาต้ นแบบ และได้รับการอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) แล้ว
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยาเม็ดขนาดความแรง 2 มิลลิกรัม
2. ยาเม็ดรูปกลม นูนเล็กน้อย เคลือบฟิล์มสีชมพู เรียบทังสองด้าน
3. เลขทะเบียนยา 1A 31/61 (NG)
++++++++++++++++++++

บริษัท ยูนีซัน จากัด

0 3856 4930 – 2
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010116
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาเมอโรพีเน็ม (MEROPENEM)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
พีเน็ม เอ็ม เอ็ช (PENEM M.H.)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิง จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึนบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
ช่วงเวลาที่ขึนทะเบียน :
มกราคม 2562 - มกราคม 2565 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
การวิจัยและพัฒนาจนยา PENEM M.H.® ทังขนาด 1 กรัม และขนาด 500 มิลลิกรัม ที่มีการวิจัยและพัฒนา
ระบบการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพสูง มีการวิจัยพัฒนาขบวนการผลิตที่เหมาะสม มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ป้ องกัน
การตกแตกและป้องกันการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยา Meropenem สาหรับรักษาโรคติดเชือที่ไวต่อยานี
2. เป็นยาผงบรรจุในขวดแก้วปราศจากเชือ สาหรับผสมนากลั่นปราศจากเชือ
3. ขวดยาบรรจุใน Tray Plastic หรือ Perforated Partition ป้องกันการกระแทกหรือป้องกันการตกแตก
4. ใน 1 ขวด ประกอบด้วยตัวยา Meropenem ขนาด 1 กรัม หรือ 500 มิลลิกรัม
++++++++++++++++++++

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562

0 2753 8730
สานักงบประมาณ
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010117
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ยาอิมิพีเน็มและซีลาสเตติน โซเดียม
(Imipenem and Cilastatin Sodium)
อิมซิติน (IMCITIN)
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิง จากัด
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
มกราคม 2562 - มกราคม 2568 (6 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึนบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึนทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
การวิจัยและพัฒนา ยา IMCITIN® (Imipenem 500 mg and Cilastatin Sodium 500 mg) ต้องมีการวิจัย
และพัฒนาระบบการคั ดเลื อกวัต ถุดิบ ที่ดี และมี คุ ณภาพสู ง มีการวิจัย และพั ฒ นาขบวนการแบ่ งบรรจุ ที่ มีกรรมวิ ธีเ ฉพาะ
ที่เข้มงวดมากและในสภาพแวดล้อมเฉพาะที่เหมาะสม เพื่อให้การผลิตยาดังกล่าว ได้ยาที่มีความคงตัว ไม่เสื่อมสภาพก่อน
มีการใช้ยา ตลอดจนมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันการตกแตกและป้องกันการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยาอิมิพีเน็มและซีลาสเตติน โซเดียม ใช้สาหรับการรักษาโรคติดเชือที่ไวต่อยานี
2. ยาอิมิพีเน็มและซีลาสเตติน โซเดียม เป็นยาผง บรรจุในขวดแก้วปราศจากเชือ สาหรับผสมนากลั่น
ปราศจากเชือ
3. ขวดยาบรรจุใน Tray Plastic ป้องกันการกระแทกหรือป้องกันการตกแตก
4. ใน 1 ขวด ประกอบด้วยตัวยา Imipenem 500 mg และ Cilastatin Sodium 500 mg
++++++++++++++++++++

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562
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ด้านอื่นๆ
อื่นๆ

รหัส : 14000002
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

กับดักไข่ยุง (Lethal Ovitrap)
กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO-Trap
บริษัท อิคาริ เทรดดิง (ประเทศไทย) จากัด ร่วมวิจัยกับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
บริษัท อิคาริ เทรดดิง (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท อิคาริ เทรดดิง (ประเทศไทย) จากัด
1. บริษัท คัตติง ทูลส์ คาร์ไบต์ จากัด
2. บริษัท เจมินี พลัส จากัด
3. บริษัท ซูส อินเตอร์เทรด จากัด
4. บริษัท มอสคิว (ประเทศไทย) จากัด
5. บริษัท ประทับใจ แมนเนจเมนท์ จากัด
6. ห้างหุ้นส่วนจากัด สหธานีพัฒนา
7. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จากัด
บริษัท อิคาริ เทรดดิง (ประเทศไทย) จากัด
พฤศจิกายน 2559 - พฤศจิกายน 2567 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึนบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึนทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ผลิตภัณฑ์กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนารูปแบบกับดักยุงโดยกับดักไข่ยุงนีจะช่วย
ดึงดูด ล่อให้ยุงเข้ามาวางไข่ภายในกับดักเป็นการตัดตอนไม่ให้มีป ริมาณยุงเพิ่มขึนจนกระทั่งหมดไป ในกับดักไข่ยุงลีโอแทรป
LeO - Trap นีจะใช้สารกาจั ดลู กนายุ ง ลายชนิดเกล็ด ซีโ อไลท์ ยี่ห้อเอซาย (AZAI) กาจัดตัวอ่ อนลู กนา ซึ่งช่วยลดปั ญ หา
โรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า ไข้มาลาเรีย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกาลั งตื่นตั วและรณรงค์ให้ ประชาชนหั นมาเล็งเห็นถึง ความ
อันตรายของโรค และช่วยกันลดการแพร่พันธุ์ยุ งจากแหล่งต่างๆ อย่างได้ผล โดยประชาชนทั่วไปทุกครัวเรือนสามารถใช้
ประโยชน์จากกับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap นีได้ โดยสามารถนากับดักไข่ยุงไปวางตามสถานที่ต่างๆ เช่น ใต้ราวผ้ า
ห้องนา ใต้ต้นไม้ หรือภายในบริเวณบ้านที่ต้องการ
ผลงาน ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั บ ดั ก ไข่ ย ุ ง ลี โ อแทรป LeO - Trap นี มี ร ากฐานการวิ จ ั ย จากการค้ น พ บโดย
ดร. อุษาวดี ถาวระ ในปี 2547 ที่สังเกตว่ายุงลายบ้านนิยมบินเข้าหานาที่ใช้ทาความสะอาดดิน ทราย และเมือกของสัตว์ทะเล
เพื่อเตรียมนาไปประกอบอาหารเป็นจานวนมาก จึงดาเนินการศึกษาวิจัยสารสาคัญที่ประกอบอยู่ในนาล้างสัตว์ทะเลนันพบว่า
นาล้างหอยมีส่วนประกอบสารระเหยหลายชนิดที่สามารถดึงดูดยุงเข้าหาได้และได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการขึนเป็นครั งแรก
จากการค้นพบดังกล่าวจึงได้ศึกษาวิจัยพัฒนา การวิเคราะห์สารระเหยให้กลิ่นกว่า 40 ชนิดในนาล้างหอย เพื่อหากรรมวิธีสกัด
สารระเหยที่ มีบ ทบาทในการล่ อยุ ง มาวางไข่ ใ นพื นที่ ที่ กาหนด ซึ่ ง ใช้ เ วลากว่ า 10 ปี จนมี ผ ลส าเร็ จขึ นในโครงการวิ จั ย
“การพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นการควบคุ ม ยุ ง พาหะโรคไข้ เ ลื อ ดออกโดยใช้ ส ารดึ ง ดู ด ยุ ง มาก าจั ด ในกั บ ดั ก แบบพิ เ ศษ ”
โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ร่วมวิจัยกับ บริษัท อิคาริเทรดดิง ประเทศไทย จากัด เพื่อพัฒนา
สูตรการสกัดสารระเหยดึงดูดยุงจากธรรมชาติ ด้วยวิธีดึงสารระเหยออกจากตัวทาละลายอินทรีย์ จากนันทาการกาจัดสาร
ที่ไม่ระเหยออกไป ก่อนนาไปกาจัดนาออกและท าให้เข้มข้น เพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ และพัฒนาเป็นกับดักที่เหมาะสม กั บ
การล่อให้ยุงเข้ามาวางไข่ จนกระทั่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้พัฒนาผลงานวิ จัยดั ง กล่ าวของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562
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เพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้เป็นผลสาเร็จ โดยได้สูตรการสกัดสารระเหยที่คงสภาพให้นามีความสะอาดเหมาะต่อการ
วางไข่ของยุงลายได้เป็นระยะเวลานาน และได้ใช้เทคนิคเฉพาะเคลือบสารดึงดูดในพืนผิวด้านในของกับดักเพื่อความสะดวก
ต่อการขนส่งและวางจาหน่ าย โดยผู้ใช้สามารถเติมนาและเติมสารกาจัดลูกนายุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ยี่ห้อเอซาย (AZAI)
ในกับดัก และนาไปวางในพืนที่ต่างๆ ได้ทันทีและไม่เป็นอันตราย
ซึ่งผลการทดสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่ากับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap มีอัตราการดึงดูด
ในการมาวางไข่ของยุงลายบ้านสูงขึนอย่างมีนัยสาคั ญ และมีผลการวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพทาให้ ลูกนายุงลายตาย
เมื่อครบ 24 ชั่วโมง ของสารกาจัดลูกนายุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ยี่ห้อเอซาย (AZAI) ในกับดัก อีกทังบริษัทฯ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานกรรมวิธีที่ดีในการผลิต จาก สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมาตรฐานระบบบริหารงานคุ ณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001: 2008 จากผลการวิ เ คราะห์ ท ดสอบ และมาตรฐานอุ ต สาหกรรม แสดงถึ ง คุ ณ ภาพการผลิ ต
ที่มีความปลอดภัย และประสิทธิภาพของ กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap ที่สามารถใช้งานได้จริง
จากความสาเร็จข้ างต้ น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และบริษัทฯ จึงได้มีการลงนาม
ใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อนาผลงานวิจัยร่วมกันไปจดทะเบียนนวัต กรรมไทยและ
เผยแพร่สู่ประชาชน” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้สามารถผลิตและเผยแพร่ได้อย่างแพร่หลาย อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชนในการป้องกันโรคด้วยตัวเองต่อไป
ข้อกาหนดของสินค้า
กับดักไข่ยุง LeO-Trap
รายละเอียดสินค้า
ชือ่ :
การประยุกต์ใช้:
ประโยชน์:

กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO-Trap
ใช้ดึงดูดล่อยุงให้มาวางไข่ในกับดักไข่ยุง พร้อมกับกาจัดไข่ลูกนายุงลายด้วย AZAI เอซายเกล็ด
ซีโอไลท์ ป้องกันและกาจัดลูกนายุงลาย
1. ช่วยลดปริมาณการแพร่พันธุ์ยุง
2. ลดการใช้สารกาจัดลูกนายุงที่ใส่นาตามบ้านเรือน
3. ลดปริมาณพืนที่การใช้สารกาจัดลูกนายุงในภาชนะและสิ่งแวดล้อม
4. ลดการใช้สารเคมีในการฉีดพ่น และเกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ

รูปภาพลักษณะกับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO – Trap

ด้านหน้า

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562
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การบรรจุและหีบห่อ
1) สินค้า 1 กล่อง ประกอบด้วย
1.1) กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap จานวน 2 ชุด
1.2) เชือกสาหรับแขวน จานวน 2 เส้น
1.3) ถุงพลาสติก LeO – Trap สาหรับใส่กับดักไข่ยุง จานวน 2 ใบ
1.4) AZAI เอซาย แบบซองพลาสติก ขนาด 100 กรัม (พร้อมช้อนตัก) จานวน 1 ซอง
1.5) โบชัวร์กับดักไข่ยุง จานวน 1 แผ่น
2) ภาชนะบรรจุภายนอก ต้องมีความแข็งแรง ทนทานต่อการขนส่งและการเก็บรักษา
ขนาดของสินค้าแบบแพคคู่:
ลาดับ รายการ
1
กับดักไข่ยุงลีโอแทรป
LeO - Trap

จานวน
2 ชุด

2

กล่องบรรจุ

1 ใบ

3
4

เชือก
AZAI เอซาย แบบซองพลาสติก
ขนาด 100 กรัม

2 เส้น
1 ซอง

5

ถุงพลาสติก LeO - Trap

2 ชุด

6

ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
กับดักไข่ยุง LeO -Trap

แพคคู่

ขนาดของสินค้าแบบแพคเดี่ยว:
ลาดับ
รายการ
1 กับดักไข่ยุงลีโอแทรป
LeO - Trap

2

ถุงบรรจุภัณฑ์

จานวน
1 ชุด

1 ชุด

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562

ลักษณะเฉพาะต่อหน่วย
นาหนัก
ความสูง
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในปากกับ
ดักไข่ยุง
ปริมาณนาที่บรรจุ
นาหนัก
ความกว้าง
ความยาว
ความสูงภายในกล่อง
ความยาว
นาหนัก

ข้อมูลต่อหน่วย
70 - 130 กรัม
18 - 20 เซนติเมตร
6.9 - 7.1 เซนติเมตร

นาหนัก
ความกว้าง
ความยาว
นาหนักรวม

5.30 - 7.30 กรัม
23.00 - 23.20 เซนติเมตร
34.80 - 35.80 เซนติเมตร
0.37 - 0.55 กิโลกรัม

ลักษณะเฉพาะต่อหน่วย
นาหนัก
ความสูง
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในปากกับ
ดักไข่ยุง
ปริมาณนาที่บรรจุ
นาหนัก
ความกว้าง
ความยาว

ข้อมูลต่อหน่วย
70 - 130 กรัม
18 - 20 เซนติเมตร
6.9 - 7.1 เซนติเมตร

500 มิลลิลิตร
0.12 - 0.18 กิโลกรัม
20.50 - 21.50 เซนติเมตร
25.90 - 26.90 เซนติเมตร
13.30 - 14.30 เซนติเมตร
28 - 32 เซนติเมตร
105.25 - 106.65 กรัม

500 มิลลิลิตร
5.30 - 7.30 กรัม
23.00 - 23.20 เซนติเมตร
34.80 - 35.80 เซนติเมตร
สานักงบประมาณ
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ลาดับ
รายการ
จานวน
3 เชือก
1 เส้น
4 AZAI เอซาย แบบซองพลาสติก 1 ซอง
ขนาด 30 กรัม

5

ถุงพลาสติก LeO – Trap

6

ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
กับดักไข่ยุง LeO -Trap

ลักษณะเฉพาะต่อหน่วย
ความยาว
นาหนัก

1 ชุด

นาหนัก
ความกว้าง
ความยาว
แพคเดี่ยว นาหนักรวม

ข้อมูลต่อหน่วย
28 - 32 เซนติเมตร
30.0 - 30.6 กรัม

5.30 - 7.30 กรัม
23.00 - 23.20 เซนติเมตร
34.80 - 35.80 เซนติเมตร
0.11 - 0.17 กิโลกรัม

หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2559
1. เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2561
2. เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย อีก 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561
3. เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย อีก 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561
4. เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย อีก 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562
++++++++++++++++++++

บริษัท อิคาริ เทรดดิง (ประเทศไทย) จากัด
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562

0 2295 2151 - 3
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ด้านอื่น ๆ

รหัส : 14000023
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลูกนายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส
มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10),
มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100)
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ITAP โดยจ้างผู้เชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อวิจัยพัฒนาสูตรตารับ
และร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการประเมินผล
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์กาจัดลูกนายุงลายในสภาพธรรมชาติ
บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จากัด
บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จากัด
1. บริษัท ไอยราซัพพลาย จากัด (มอสควิท ทีบี 10)
2. บริษัท พียูที กรุ๊ป จากัด (มอสควิท ทีบี 10)
3. บริษัท เอส.ที.อาร์. คอร์ปอเรชั่น จากัด (มอสควิท ทีบี 10)
4. บริษัท ไทย เคมีคอล เทรด จากัด (มอสควิท ทีบี 10)
5. บริษัท โปรแม็กซ์ เทรดดิง จากัด (มอสควิท ทีบี 100)
6. ห้างหุ้นส่วนจากัด บิ๊กดรากอน เวิลด์ ((มอสควิท ทีบี 100)
7. ห้างหุ้นส่วนจากัด กรีนเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
(มอสควิท ทีบี 100)
8. ห้างหุ่นส่วนจากัด จัสมิน เทคโนโลยี (มอสควิท ทีบี 100)
บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จากัด
ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2567 (6 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึนบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึนทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10) และ มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกัน
และกาจัดลูกนายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส ออกฤทธิ์โดยสารทีมีฟอสในผลิตภัณฑ์จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ
ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ใช้กาจัดลูกนายุงลายได้นาน 3 เดือน ใช้งานง่ายไม่ต้องชั่งหรือตวง นาหนักเบา เมื่อเทียบกับทราย
เคลือบสารทีมีฟอส ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลูกนายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอสทังสองขนาด ได้รับการขึนทะเบียนจาก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO และ GMP
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ผลิ ต ภั ณฑ์ ป้ องกั นและกาจั ด ลู กนายุ ง ชนิ ด เม็ ด จากสารทีมีฟ อส มอสควิ ท ที บี 10 และมอสควิ ท
ทีบี 100 ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทีมีฟอส (Temephos) 1% w/w และ 10% w/w
2. ออกฤทธิ์ในการป้องกันและกาจัดลูกนายุงได้นาน 3 เดือน โดยสารทีมีฟอสจะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อย
ออกจากผลิตภัณฑ์
3. กลิ่นไม่เหม็นเมื่อเทียบกับทรายเคลือบทีมีฟอส
4. มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10) มีขนาด 400 mg/เม็ด อัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อนา 4 ลิตร
ซึ่งเหมาะกับพืนที่ขนาดเล็ก เช่น ถังนา ตุ่มนา แจกัน

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562
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5. มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) มีขนาด 1000 mg/เม็ด อัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อนา 100 ลิตร
ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในพืนที่ขนาดใหญ่ เช่น โอ่งนา 200 ลิตร
หมายเหตุ :

ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย อีก 3 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายชื่อผู้แทนจาหน่าย ในฉบับบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562
++++++++++++++++++++

บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จากัด

0 2539 3581 , 0 2791 2999

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562
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ด้านอื่น ๆ

รหัส : 14000024
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลูกนายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน
มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB)
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ITAP โดยจ้างผู้เชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อวิจัยพัฒนาสูตรตารับ
และร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการประเมินผล
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์กาจัดลูกนายุงลายในสภาพธรรมชาติ
บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จากัด
บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จากัด
1. บริษัท โปรแม็กซ์ เทรดดิง จากัด
2. บริษัท ไฮเทคอาร์ เซอร์วิส จากัด
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด เรดดราก้อน ซัพพลาย
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด บิ๊กดรากอน เวิลด์
บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จากัด
ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2569 (8 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึนบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึนทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
มอสด็อบ ทีบี (MOSDOP TB) เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกั นและกาจัดลู กนายุง ชนิดเม็ ดจากสารไดฟลูเบนซู ร อน
ซึ่งสารไดฟลูเบนซูรอนเป็นสารออกฤทธิ์โดยการไปยับยังการสังเคราะห์สารไคติน (Chitin Systhesis Inhibitor) ของแมลง
สารไดฟลูเบนซูรอนในผลิตภัณฑ์จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ ในอัตราส่วนที่เ หมาะสม ใช้ควบคุมลูกนายุงลาย
ในระยะเวลา 3 เดือน ใช้งานง่ายไม่ต้องชั่งหรือตวง นาหนักเบา ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลูกนายุงลายชนิดเม็ดจากสาร
ไดฟลูเบนซูรอนได้รับการขึนทะเบียนจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO และ GMP
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลูกนายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน มอสด็อบ ทีบี (MOSDOP TB)
ประกอบด้วย สารออกฤทธิ์ไดฟลูเบนซูรอน (Diflubenzuron) 13.33% w/w (40 มิลลิกรัม/เม็ด)
2. สารออกฤทธิ์ไดฟลูเบนซูรอน (Diflubenzuron) จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ ทาให้
สามารถใช้ป้องกัน และกาจัดลูกนายุงลายได้นาน 3 เดือน
3. มอสด็อบ ทีบี (MOSDOP TB) มีขนาด 300 มิลลิกรัม/เม็ด อัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อนา 200 ลิตร
ใส่ในภาชนะที่บรรจุนา
หมายเหตุ :

ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในฉบับบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562
++++++++++++++++++++

บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จากัด

0 2539 3581 , 0 2791 2999

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562
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ด้านอื่น ๆ

รหัส : 14000025
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิวกาย (A CLEANSING PRODUCT)
โซป ชาวเวอร์ ชีท (SOAP SHOWER SHEET)
นายบรรลือ กองไชย
บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จากัด
บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จากัด
1. บริษัท พรมาลัย จากัด
2. บริษัท เอ เอ็น โอ ดี เทรดดิง จากัด
3. บริษัท เทพนาคี จากัด
บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จากัด
พฤศจิกายน 2561 - พฤศจิกายน 2569 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึนบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึนทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
โซป ชาวเวอร์ ชีท เป็นผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิวกาย โดยไม่ต้องล้างออก ไม่ต้องใช้สบู่ ไม่ต้องใช้ผ้าเช็ดตัว
ให้ฟองละเอียดนุ่ม สะดวกต่อการพกพา และพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยสามารถนาผลิตภัณฑ์ไปใช้เช็ดทาความสะอาด
โดยไม่ ต้ อ งล้ า งออก ให้ ค วามรู้ สึ ก สะอาด โดยไม่ ทิ งความเหนี ย วเหนอะหนะ เนื่ อ งจากใช้ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ที่ มี
ความอ่อนโยนต่ อผิ ว และไม่ก่อให้เกิด การระคายเคื อง ซึ่งผลิตภัณฑ์นีได้ผ่ านการทดสอบทางคลิ นิกโดยแพทย์ ผิ วหนั ง ว่ า
ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง (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 ส่วนที่หนึ่ง เป็นผ้าคอตตอนแผ่นเรียบ หนา 85 แกรม ซึ่งมีนายาทาความสะอาด
ด้วยคุณสมบัตินีจึงสามารถเช็ดทาความสะอาดผิวได้ดี และส่วนที่สอง เป็นผ้าคอตตอนลายนูน หนา 100 แกรม ซึ่งมีนายา
ชาระล้างนายาทาความสะอาดออกจากผิว พร้อมทังมีสารเคลือบบารุงผิว ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชืน รู้สึกถึงความสะอาดได้อย่าง
ชัดเจนหลังใช้ผลิตภัณฑ์
คาเตือน 1. หากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึน ต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์
2. ห้ามเช็ดบริเวณรอบดวงตา
3. ห้ามใช้กับทารก
การจัดเก็บ 1. เก็บในอุณหภูมิปกติ หลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดด ผลิตภัณฑ์จะมีอายุ 2 ปี หลังเปิดใช้
มีอายุ 1 เดือน
2. หลีกเลี่ยงการนาเข้าปาก และเก็บให้พ้นมือเด็ก
3. ไม่ควรทิงผ้าลงในโถสุขภัณฑ์
หมายเหตุ :

ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562
++++++++++++++++++++

บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จากัด
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562

0 2516 4800 , 0 2516 1118
สานักงบประมาณ

