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รายการนวตักรรมไทย 

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 
0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

1 01010015 พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และ 
ยางธรรมชาติ (Synthetic surface from synthetic rubber 
and natural rubber) 

  

       รุ่น POLY – PALA (Top PU) 7 MM   
  1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 2,430.00            
  2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76-95 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 2,475.00              
  3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96-115 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 2,520.00 

  4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116-135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,565.00 

  5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136-155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,610.00              

  
หมายเหตุ : 1. ราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซ้ือหรือสั่งจ้าง 
 2. ราคาน้ีรวมค่าติดตั้ง  

03 ด้านการแพทย ์

0301 ยา 
2 03010086 ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine 

dihydrochloride) 
(แอลเลอซิน : ELLEZIN) 

  

   ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 5 มิลลิกรัม (10 เม็ด) กล่อง 90.00 
3 03010087 ยาโมเมทาโซน ฟูโรเอต (Mometasone Furoate)   
  1)  ชนิดครีม ขนาด 5 กรัม หลอด 25.00 
  2) ชนิดครีม ขนาด 15 กรัม หลอด 60.00 
4 03010088 ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Fexofenadine 

Hydrochloride) 
(เมดิฟาสท์ : MEDIFAST) 

  

   ชนิดเม็ด ขนาด 180 มิลลิกรัม (10 เม็ด)   กล่อง 90.00 
5 03010089 ยาดูทาสเตอไรด์ (Dutasteride)   
   ชนิดแคปซูล ขนาด 0.5 มิลลิกรัม (30 แคปซูล)  กล่อง 850.00 
6 03010090 ยาโวริโคนาโซล (Voriconazole)   
   ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 200 มิลลิกรัม  (30 เม็ด) กล่อง 16,500.00 

0303 วัสดุทางการแพทย ์
7 03030009 ไฮโดรเจลผสมซิลเวอร์นาโน (Hydrogel Wound Dressing 

with Silver Nano) 
  

   BluGel ขนาด 15 กรัม หลอด 144.00 
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คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

 : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง     

รหัส : 01010015 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ 
(Synthetic surface from synthetic rubber and natural rubber) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โพลี – พารา พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์
และยางธรรมชาติ 

 (POLY – PALA Synthetic surface from synthetic rubber 
and natural rubber) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สยามสนาม จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามสนาม จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสไลน์ เพาเวอร์ 
 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปร-เอ็น วิศวกรรม 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามสนาม จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2561 - มิถุนายน 2566 (4 ปี 9 เดือน) 
คุณสมบัตินวตักรรม:   
 นวัตกรรมการก่อสร้างพื้นสนามกีฬา โดยใช้ยางธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์การเคลือบพื้นผิวยางสังเคราะห์ลงบน
พื้นคอนกรีตหรือพื้นยางมะตอย ซ่ึงมีคุณสมบัติความยืดหยุ่น ให้สามารถรองรับแรงกระแทกได้ โดยนวัตกรรมน้ีมีการ 
น าเม็ดยางพาราธรรมชาติมาทดแทนเม็ดยางสังเคราะห์หรือเม็ดยางรีไซเคิล ซ่ึงมีการคิดค้นปรับแต่งสูตรให้มีความเหมาะสม 
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยวัสดุเม็ดยางธรรมชาติทดสอบเทียบเคียงตามมาตรฐาน มอก. 2682-2558 (ก าหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท าพื้นสังเคราะห์) และคุณสมบัติพื้นสนามกีฬาทดสอบเทียบเคียงตามมาตรฐาน  
มอก. 2683-2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นสังเคราะห์) เป็นการส่งเสริมการลดการน าเข้ายางสังเคราะห์  
จากต่างประเทศหันมาใช้วัตถุดิบในประเทศ ซ่ึงมีประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย และช่วยลดปัญหายางพาราล้นตลาดในปัจจุบัน 
 คุณลักษณะเฉพาะ 
 รุ่น POLY – PALA (Top PU) 7 MM 

- ใช้ส าหรับลานอเนกประสงค์ 
- พื้นสนามมีความหนา 7 มิลลิเมตร (ชั้นยางด ามีความหนา 5 มิลลิเมตร และชั้นโพลียูรี เทน 

มีความหนา 2 มิลลิเมตร) 
- พื้นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน 
- วัสดุเม็ดยาง มีขนาดของเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ มีขนาด 2 – 5 มิลลิเมตร 
- เป็นพื้นที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก โดยเม็ดยางด าผสมสารยึดเกาะและลงทับหน้ายาง

สังเคราะห์ มีคุณสมบัติและอ้างอิงวิธีทดสอบ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2683-2558 
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- เม็ดยางด ามีสัดส่วนของยางธรรมชาติไม่น้อยกว่า 95% ของเน้ือยางทั้งหมด และปริมาณเน้ือยาง 
ไม่ต่ ากว่า 30% ของเน้ือวัสดุทั้งหมด จากผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 2682-2558 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 บริษัท สยามสนาม จ ากัด    0 2716 3470 
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ด้านการแพทย์ 
 

: ยา 

รหัส : 03010086 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine 
dihydrochloride) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แอลเลอซิน (ELLEZIN) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2561 - กันยายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:   
 Levocetirizine dihydrochloride ขนาด 5 มิลลิกรัม ภายใต้ชื่อทางการค้า แอลเลอซิน (ELLEZIN) รูปแบบ
ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ยาน้ีออกฤทธ์ิเป็น antagonism ของ histamine H1-receptors ยา Levocetirizine มีความชอบ 
ในการจับ H1-receptors มากกว่ายา cetirizine ถึง 2 เท่า ดังน้ัน การใช้ยา Levocetirizine ซ่ึงมีขนาดยาครึ่งหน่ึงของ
ปริมาณยา cetirizine จึงสามารถออกฤทธ์ิได้นานเทียบเท่ากับยา cetirizine โดยยาจะออกฤทธ์ิภายใน 1 ชั่วโมง และจะมีฤทธ์ิ
อยู่นาน 24 ชั่วโมง ยาน้ีมีข้อบ่งใช้รักษาอาการที่เก่ียวข้องกับสภาวะการแพ้ต่าง ๆ เช่น เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบจากการแพ้  
ตามฤดูกาล (Seasonal allergic rhinitis) เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบจากการแพ้ตลอดปี (Perennial allergic rhinitis) เยื่อบุ
โพรงจมูกอักเสบจากการแพ้ชนิด Persistent rhinitis (Persistent allergic rhinitis) ลมพิษที่เป็นเรื้อรัง (Chronic urticaria) 
 ยา ELLEZIN เป็นยาที่ได้พัฒนาต ารับยาจากบริษัท มิลลิเมด จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้ผลิตในประเทศไทย สามารถ
ทดแทนการน ายาน าเข้าจากต่างประเทศ โดยมีราคาที่ถูกลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ายาต้นแบบ 
ท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ใช้ยาและสามารถเข้าถึงการใช้ยาในการรักษาอาการที่เก่ียวข้องกับสภาวะการแพ้ต่าง ๆ ดังกล่าว  
ได้มากขึ้น และได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยา ELLEZIN เป็นยาเม็ดรูปยาว นูนเล็กน้อย ปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว เรียบทั้งสองด้าน 
2. ยา ELLEZIN เป็นยาที่ ได้พัฒนาสูตรต ารับ วิจัยและพัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย  

ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GMP/PICs 

3. ยา ELLEZIN ผ่านการศึกษาชีวสมมูล พบว่า ทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยา
เทียบเท่ากับยาต้นแบบ Xyzal® ดังน้ัน ยาน้ีจึงมีความปลอดภัยและสามารถน ามาใช้ในการรักษา 
ในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 

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

 

 บริษัท มิลลิเมด จ ากัด    0 2461 1234 
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ด้านการแพทย์ : ยา     

รหัส : 03010087 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโมเมทาโซน ฟูโรเอต (Mometasone Furoate) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โมเมทาโซน จีพีโอ (0.1%) (Mometasone GPO (0.1%)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  องค์การเภสัชกรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  องค์การเภสัชกรรม 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  องค์การเภสัชกรรม 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2561 - กันยายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม: 

1. ยา Mometasone GPO ใน 1 กรัม ประกอบด้วยตัวยาส าคัญโมเมทาโซน ฟูโรเอต (mometasone 
furoate) 1 มิลลิกรัม 

2. ยา Mometasone GPO เป็นยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ ส าหรับใช้กับผิวหนังภายนอก สามารถเหน่ียวน า 
phospholipase A2 inhibitory proteins (lipocortins) ในระดับเซลล์ ท าให้กดการสร้าง ลดการหลั่ง
และลดฤทธ์ิของสารสื่อกลางในกระบวนการอักเสบและยับยั้งไม่ให้ macrophages และ leukocytes 
เคลื่อนที่มายังบริเวณที่มีการอักเสบ โดยลดการขยายตัวและซึมผ่านของหลอดเลือดท าให้ลดการบวม  
ผื่นแดง และอาการคันได้ อีกทั้งยังสามารถยับยั้งกระบวนการแบ่งเซลล์ (antimitotic effect) ของเซลล์
หนังก าพร้าที่ผิดปกติ โดยกดการสังเคราะห์ DNA 

3. Mometasone GPO มีข้อบ่งใช้ส าหรับบรรเทาอาการอักเสบและอาการคันของผู้ป่วยโรคผิวหนัง  
ที่ตอบสนองต่อยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ ในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป โดยทาบาง ๆ บริเวณที่มีอาการ 
วันละ 1 ครั้ง 

4. ยา Mometasone GPO ได้มีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ซ่ึงจากผลการศึกษา 
Pharmacodynamics study พบว่า ยาทั้ง 2 รายการมีความเท่าเทียมกันด้านผลการรักษา (Therapeutic 
equivalence) 

5. ยา Mometasone GPO เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (บัญชี ง) ซ่ึงเป็นยาที่วิจัยและพัฒนาในประเทศไทย 
เพื่อทดแทนการน าเข้ายาต้นแบบที่มีมูลค่าสูงจากต่างประเทศ จึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยได้ 
 

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

 
 องค์การเภสัชกรรม    0 2203 8000 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010088 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Fexofenadine 
Hydrochloride) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เมดิฟาสท์ 180 (MEDIFAST 180) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2561 - กันยายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:   
 ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ เป็นยาที่ใช้ส าหรับบรรเทาอาการที่มีสาเหตุจากเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ 
(Allergic rhinitis) และใช้ส าหรับบรรเทาอาการลมพิษผื่นคันเรื้อรังที่ ไม่ทราบสาเหตุ (Chronic idiopathic urticaria)  
โดยพบว่า ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ ผ่าน blood-brain barrier ในปริมาณที่ไม่มากนัก จึงท าให้ผลข้างเคียงในการ
ท าให้ง่วงลดลง 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาเม็ด MEDIFAST 180 เป็นยาเม็ดรูปยาว นูน ปลายมนทั้ง 2 ข้าง เคลือบฟิล์มสีส้มอ่อน ด้านหน่ึง 
มีอักษร MP อีกด้านหน่ึงมีตัวเลข 180 

2. ยาเม็ด MEDIFAST 180 เป็นยาที่พัฒนาสูตรต ารับโดยผู้ผลิตในประเทศไทย ซ่ึงมีการศึกษาชีวสมมูล 
(Bioequivalence study) เทียบกับยาต้นแบบจากต่างประเทศ พบว่า ยาเม็ด MEDIFAST 180  
มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ แต่จ าหน่ายในราคาถูกกว่า 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด     0 2024 8635  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010089 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาดูทาสเตอไรด์ (Dutasteride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยูโรกา (UROKA) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2561 - กันยายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:   
 ยาดูทาสเตอไรด์ ภายใต้ชื่อทางการค้า ยูโรกา (UROKA) เป็นยาสามัญใหม่ซ่ึงเป็นผลมาจากการวิจัยพัฒนา 
โดยเอกชนไทยเพื่อทดแทนยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูง มีข้อบ่งใช้ในการใช้รักษาผู้ป่วยชายที่มีอาการ  
ของภาวะต่อมลูกหมากโต โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อแก้ไขบรรเทาอาการ ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะปัสสวะไม่ออก
เฉียบพลัน ลดความเสี่ยงที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อแก้ไขภาวะต่อมลูกหมากโต โดยในการวิจัยและพัฒนาต้องด าเนินการ
ค้นคว้า คัดเลือกสูตรต ารับ พัฒนาวิเคราะห์เพื่อท าการศึกษาความคงสภาพของยา การละลายตัวยาในหลอดทดลอง รวมทั้ง
การศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ เพื่อเปรียบเทียบกับยาต้นแบบซ่ึงพบว่า มีความเท่าเทียมกัน และได้รับอนุมัติทะเบียนยา 
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยายูโรกา UROKA เป็นแคปซูลเจลาตินชนิดน่ิม ขนาด 10 มินิม รูปรี สีเหลืองทึบแสง ภายในบรรจุ
ของเหลวคล้ายน้ ามัน ไม่มีส ี

2. ข้อบ่งใช้ : การใช้เป็นยาเดี่ยวในการรักษา ใช้รักษาผู้ป่วยชายที่มีอาการของภาวะต่อมลูกหมากโต  
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขบรรเทาอาการ ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะปัสสวะไม่ออกเฉียบพลัน  
ลดความเสี่ยงที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อแก้ไขภาวะต่อมลูกหมากโต  สามารถใช้ยาน้ีร่วมกับ  
alpha-adrenergic antagonist เช่น tamsulosin เพื่อรักษาผู้ป่ วยชายที่ มี อาการของภ าวะ         
ต่อมลูกหมากโต 

3. ยายูโรกา UROKA เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย มีราคาประหยัดกว่ายาต้นแบบจากต่างประเทศ 
4. ยายู โรกา UROKA มีผลการศึกษาการละลายตัวยาในหลอดทดลอง เทียบกับยาต้นแบบ                

จากต่างประเทศ 
5. ยายูโรกา UROKA มีผลการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ เทียบกับยาต้นแบบจากต่างประเทศ 

 

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

 
 
 

 

  บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน)    0 2709 3660 - 4 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010090 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโวริโคนาโซล (Voriconazole) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  วีซอน 200 (VZON 200) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2561 - กันยายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:   

1. Voriconazoleจะไปมีผลที่ fungal cytochrome P450 activity (โดยยับยั้งแบบจ าเพาะต่อ 14-alpha-
lanosterol demethylation) ลดการสังเคราะห์ ergosterol (โดยเฉพาะ sterol ที่ cell membrane 
ของเชื้อรา) และยับยั้งการสร้าง cell membrane ของเชื้อรา 

2. ใช้ในการรักษาการติดเชื้อรา aspergillosis แบบลุกลาม (invasive aspergillosis) 
3. ใช้ในการรักษาการติดเชื้อแคนดิดาที่หลอดอาหาร 
4. ใช้ในการรักษาการติดเชื้อราที่รุนแรงจากเชื้อ Scedosporium apiospermum และเชื้อ Fusarium spp. 

(รวมทั้ง Fusarium solani) ในผู้ป่วยซ่ึงทนไม่ได้หรือดื้อต่อการรักษาอ่ืนๆ 
5. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่าย 

ในการรักษาพยาบาลได้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs (Good Manufacturing Practices 
Pharmaceutical Inspection Co-Operation Scheme) 

  คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา VZON 200 เป็นยาเม็ดรูปยาว รี นูนเคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหน่ึงมีเลข V200 อีกด้านหน่ึงมีขีด 

แบ่งครึ่ง 
2. ยา VZON 200 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่า ยามีความเทียบเท่าการรักษาโรค

ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้
ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

4. ยา VZON 200 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึงยา 
ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ แต่มีราคาที่ประหยัดกว่า 

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

 
 
 
 
 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด    0 3856 4930 - 32 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : วัสดุทางการแพทย์ 

รหัส : 03030009 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ไฮโดรเจลผสมซิลเวอร์นาโน (Hydrogel Wound Dressing with 
Silver Nano) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  บลูเจล (BluGel) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ ากัด และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ซิลเวอร์นาโนสีฟ้า จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2561 - กันยายน 2568 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:  
 บลูเจล เป็นไฮโดรเจลปราศจากเชื้อที่มีสีฟ้า มีความคงรูป โดยมีส่วนประกอบของคาร์โบเมอร์ นาโนไบโอ
เซลลูโลสชีวภาพ ซิลเวอร์นาโนสีฟ้า กลีเซอรอล และน้ า ซ่ึงคาร์โบเมอร์และนาโนเซลลูโลสชีวภาพ มีคุณสมบัติที่ดี  
ในการเก็บความชื้น ช่วยให้เจลคงรูปและยึดเกาะกับแผลได้ดี ช่วยส่งเสริมขบวนการก าจัดเน้ือตายตามธรรมชาติ และสร้าง
สภาวะที่เหมาะสมต่อการหายของแผล นอกจากน้ียังช่วยดูดซับเน้ือตายรวมทั้งน้ าเหลืองได้อีกด้วย ซิลเวอร์นาโนสีฟ้า  
ยังสามารถปลดปล่อยอิออน ส าหรับยับยั้งเชื้อโรคไม่ให้เจริญเติบโตในเจล หรือใช้เจลเป็นอาหารได้ บลูเจลยังสร้างสภาวะ
ความชุ่มชื้นให้กับแผล จึงส่งเสริมการงอกใหม่ของเซลล์ เน้ือเจลล้างออกได้ง่าย และไม่ท าอันตรายต่อเน้ือเยื่อที่งอกใหม่ 
 บลูเจล ใช้ในแผลตื้นและแผลโพรงลึก หรือแผลที่มีการติดเชื้อ เช่น แผลกดทับ แผลเบาหวาน แผลจาก  
หลอดเลือดด าบกพร่องที่ขา เป็นต้น นอกจากน้ียังสามารถใช้ได้กับแผลไฟไฟม้ และแผลถลอก   
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ไฮโดรเจลปราศจากเชื้อที่มีสีฟ้า มีความคงรูป 
2. มีส่วนประกอบของคาร์โบเมอร์ นาโนไบโอเซลลูโลสชีวภาพ ซิลเวอร์นาโนสีฟ้า กลีเซอรอล และน้ า 
3. คาร์โบเมอร์และนาโนเซลลูโลสชีวภาพ มีคุณสมบัติที่ดีในการเก็บความชื้น  ช่วยให้เจลคงรูป 

และยึดเกาะกับแผลได้ดี แต่สามารถล้างออกได้ง่าย 
4. ช่วยส่งเสริมขบวนการก าจัดเน้ือตายธรรมชาติ และสร้างสภาวะที่เหมาะสมต่อการหายของแผล 

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

 
 
 
 
 

 
 

  บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ ากัด    0 2349 4100 
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