บัญชีนวัตกรรมไทย

โดย
สำนักงบประมำณ

ฉบับเพิ่มเติม
กรกฎาคม 2562
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รายการนวัตกรรมไทย
ลาดับ
ที่

ราคาต่อหน่วย
รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)

02 ด้านการเกษตร
0201 วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
1

2

02010015 นาหมักชีวภาพสูตรปลานิล (Nile tilapia Bio-extract)
1) ขนาด 250 มิลลิลติ ร
2) ขนาด 500 มิลลิลติ ร
3) ขนาด 1,000 มิลลิลติ ร
02010016 นาหมักชีวภาพสูตรพืช (Plant Bio-extract)
1) ขนาด 250 มิลลิลติ ร
2) ขนาด 500 มิลลิลติ ร
3) ขนาด 1,000 มิลลิลติ ร

ขวด
ขวด
ขวด

194.00
366.00
672.00

ขวด
ขวด
ขวด

194.00
366.00
672.00

กล่อง

400.00

กล่อง
กล่อง

340.00
590.00

กล่อง
กล่อง

450.00
600.00

กล่อง
กล่อง
กล่อง

530.00
663.00
1,060.00

03 ด้านการแพทย์
0301 ยา
3

4

5

6

03010059 ยามอนเทลูคาสท์ โซเดียม (Montelukast Sodium)
ชนิดเม็ดแบบเคี้ยว ขนาด 5 มิลลิกรัม (28 เม็ด)
หมายเหตุ : ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี
เป็ น 8 ปี ตามสิ ท ธิ เ ดิ ม ที่ เ หลื อ อยู่ นั บ ตั้ ง แต่ เ ดื อ นที่ ป ระกาศขึ้ น
บัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (เดือนเมษายน 2561) เนื่องจากบริษัทฯ
ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ในขอบข่าย ยามอนเทลูคาสท์ โซเดียม (Montelukast
Sodium) แล้ว
03010110 ยาโอล์มีซาร์แทน มีด็อกโซมิล (Olmesartan medoxomil)
1) ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 20 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
2) ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 40 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
หมายเหตุ : เพิ่มเติมรายการลาดับที่ 1) ขนาด 20 มิลลิกรัม
03010142 ยาโดเนพิซิล ฮัยโดรคลอไรด์ (Donepezil Hydrochloride)
(โดราเซปต์ : DORACEPT)
1) ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
2) ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
03010143 ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)
(เนอร์วิกา : NERVICA)
1) ชนิดแคปซูล ขนาด 25 มิลลิกรัม (56 แคปซูล)
2) ชนิดแคปซูล ขนาด 75 มิลลิกรัม (56 แคปซูล)
3) ชนิดแคปซูล ขนาด 150 มิลลิกรัม (56 แคปซูล)
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ลาดับ
ที่
7

ราคาต่อหน่วย
รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)
03010144 ยาโอแลนซาพีน (Olanzapine)
(โอลาพิน : OLAPIN)
ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 10 มิลลิกรัม (30 เม็ด)

กล่อง

1,750.00

กล่อง

70,900.00

แพ็ค

300.00

ตัว

23,540.00

ซอง

170.00

ซอง

66.00

0303 วัสดุทางการแพทย์
8
9

03030013 ชุดทดสอบหาเชือวัณโรค (Tuberculosis test kit)
ทีบี ดี-เทค (TB D-tect) ขนาด 96 test
03030014 หลอดเก็บเลือด (Tube for blood collection)
หลอดเก็บเลือด (Innomed) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
13 มิลลิเมตร สูง 75 มิลลิเมตร (100 หลอด/แพ็ค)
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่ง

13 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
1302 ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
10

13020006 เสือเกราะกันกระสุนนาหนักเบา ระดับ 3A (Ballistic Vest
Lightweight Level 3A)
รุ่น 2813
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่ง

14 ด้านอื่นๆ
11

14000025 ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิวกาย (A CLEANSING PRODUCT)
1) ขนาดบรรจุซองละ 6 เซต
(1 เซต ประกอบด้วย แผ่นทาความสะอาด 1 แผ่น และ
แผ่นเช็ดออก 1 แผ่น)
2) ขนาดบรรจุซองละ 2 เซต
(1 เซต ประกอบด้วย แผ่นทาความสะอาด 1 แผ่น และ
แผ่นเช็ดออก 1 แผ่น)
หมายเหตุ : แก้ไขชื่อทางการค้า และคุณสมบัตินวัตกรรมที่กล่าวถึง
ชื่อทางการค้า
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คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร

รหัส : 02010015
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

น้าหมักชีวภาพสูตรปลานิล (Nile tilapia Bio-extract)
สารสกัดธรรมชาติ สปีด 1 (Natural extract SPEED 1)
บริษัท ใบธง จากัด
บริษัท ใบธง จากัด
1. บริษัท นิวเน็ตเวิร์ค ไบโอเทค จากัด
2. บริษัท ใบธง ฟรุ๊ต อินดัสทรี จากัด
3. บริษัท แกรนด์ วิน เทรดดิ้ง จากัด
4. ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จากัด
5. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
บริษัท ใบธง จากัด
กรกฎาคม 2562 - กรกฎาคม 2570 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึนบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึนทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
สารสกัดธรรมชาติ สปีด 1 เป็นน้าหมักชีวภาพสูตรปลานิล ซึ่งเป็นผลงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์น้าหมักชีวภาพ
ของ บริษัท ใบธง จากัด ที่ได้จากการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้าหมักชีวภาพ โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลานิลสด
เป็นส่วนประกอบหลักผ่านการรับรอง ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดีสาหรับการผลิตสัตว์น้า (Good Aquaculture Practice: GAP) กรมประมง ด้วยเทคนิคการใช้จุลินทรีย์
ผสมสายพันธุ์ 5 ชนิด ย่นระยะเวลาในการหมัก ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะ สาหรับใช้เป็นสารเร่งในกระบวนการหมัก ประกอบด้วย
แบคทีเรีย รา และยีสต์ ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ ที่มีองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน
สารสกัดธรรมชาติ สปีด 1 มีองค์ประกอบของฮอร์โมนพืช ได้แก่ ออกซิน (Auxin) จิบเบอเรลลิน (Gibberellin)
และไซโตไคนิน (Cytokinin) และกรดฮิวมิก (Humic acid) มีปริมาณสูง ปลอดภัยจากการปนเปื้อนธาตุโลหะหนัก ได้แก่
สารหนู (Arsenic: As) แคดเมียม (Cadmium: Cd) โครเมียม (Chromium: Cr) ทองแดง (Copper: Cu) ตะกั่ว (Lead: Pb)
ปรอท (Mercury: Hg) และสังกะสี (Zinc: Zn) และมีปริมาณโซเดียม (Sodium: Na) ไม่เกินร้อยละ 1 ของน้าหนัก รวมทั้งมี
องค์ประกอบของธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และอินทรียวัตถุ ได้การรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร ประเภทน้าหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งองค์ประกอบของน้าหมักชีวภาพ
สูตรปลานิลที่ประกอบด้วย ปริมาณธาตุอาหาร ฮอร์ โมนพืช และสารอื่นๆ เหมาะสมสาหรับการเจริญเติบโตของพืชในระยะ
การเจริญทางลาต้นและใบ
คุณลักษณะเฉพาะ
1. น้าหมักชีวภาพสูตรปลานิล อยู่ในรูปของเหลว ขนาดบรรจุ 250, 500 และ 1,000 มิลลิลิตรต่อขวด
บรรจุในขวดพลาสติกทึบแสง
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2. น้าหมักชีวภาพสูตรปลานิล มีส่วนประกอบหลัก ผลิตจากปลานิล ลักษณะเป็นปลานิลสด ได้รับรอง
ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี
สาหรับการผลิตสัตว์น้า (Good Aquaculture Practice: GAP) กรมประมง
3. มี ใ บอนุ ญ าตการใช้ เ ครื่ อ งหมายรั บ รองมาตรฐานน้ าหมั ก ชี ว ภาพ ตามระเบี ย บว่ า ด้ วยการใช้
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ
4. มีคุณสมบัติเป็นน้าหมักชีวภาพตามมาตรฐานน้าหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน
5. การใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในระยะการเจริญทางลาต้นและใบ ได้แก่ ประเภท
พืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น และประเภทพืชสวน กลุ่มพืชกินผล เช่น เมล่อน แตงโม สับปะรด
เสาวรส และฟักทอง เป็นต้น และสาหรับกลุ่มพืชผักใบ ใช้ตลอดระยะการเจริญเติบโตจนถึงเก็บเกี่ยว
++++++++++++++++++++

บริษัท ใบธง จากัด

0 5448 3030
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ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร

รหัส : 02010016
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

น้าหมักชีวภาพสูตรพืช (Plant Bio-extract)
สารสกัดธรรมชาติ สปีด 2 (Natural extract SPEED 2)
บริษัท ใบธง จากัด
บริษัท ใบธง จากัด
1. บริษัท นิวเน็ตเวิร์ค ไบโอเทค จากัด
2. บริษัท ใบธง ฟรุ๊ต อินดัสทรี จากัด
3. บริษัท แกรนด์ วิน เทรดดิ้ง จากัด
4. ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จากัด
5. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
บริษัท ใบธง จากัด
กรกฎาคม 2562 - กรกฎาคม 2570 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึนบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึนทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
สารสกัดธรรมชาติ สปีด 2 เป็นน้าหมักชีวภาพสูตรพืช (ฟักทอง เสาวรส และสับปะรด) ซึ่งเป็นผลงานวิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์น้าหมักชีวภาพสูตรใหม่ ของ บริษัท ใบธง จากัด ที่ได้จากการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้าหมัก
ชีวภาพ โดยใช้วัตถุดิบจากพืช 3 ชนิด (ฟักทอง เสาวรส และสับปะรด) เป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งผ่านการรับรอง มาตรฐาน
ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพื ช (Good Agricultural Practice: GAP) กรมวิชาการเกษตร
ด้วยเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ผสมสายพันธุ์ 5 ชนิด ย่นระยะเวลาในการหมัก ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะ สาหรับใช้เป็นสารเร่งใน
กระบวนการหมัก ประกอบด้วย แบคทีเรีย รา และยีสต์ ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ ที่มีองค์ประกอบของ
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน
สารสกัดธรรมชาติ สปีด 2 มีองค์ประกอบของฮอร์โมนพืช ได้แก่ ออกซิน (Auxin) จิบเบอเรลลิน (Gibberellin)
ไซโตไคนิน (Cytokinin) และกรดฮิวมิก (Humic acid) มีปริมาณสูง ปลอดภัยจากการปนเปื้อนธาตุโลหะหนัก ได้แก่ สารหนู
(Arsenic: As) แคดเมียม (Cadmium: Cd) โครเมียม (Chromium: Cr) ทองแดง (Copper: Cu) ตะกั่ว (Lead: Pb) ปรอท
(Mercury: Hg) และสั งกะสี (Zinc: Zn) และมี ป ริ ม าณโซเดี ยม (Sodium: Na) ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 1 ของน้ าหนั ก รวมทั้ งมี
องค์ประกอบของธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และอินทรียวัตถุ ได้การรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร ประเภทน้าหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คุณลักษณะเฉพาะ
1. น้าหมักชีวภาพสูตรพืช อยู่ในรูปของเหลว ขนาดบรรจุ 250, 500 และ 1,000 มิลลิลิตรต่อขวด บรรจุ
ในขวดพลาสติกทึบแสง
2. น้าหมักชีวภาพสูตรพืช มีส่วนประกอบหลัก ผลิตจากพืช 3 ชนิด (ฟักทอง เสาวรส และสับปะรด)
ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัตทิ างการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (Good
Agricultural Practice: GAP) กรมวิชาการเกษตร
3. มี ใ บอนุ ญ าตการใช้ เ ครื่ อ งหมายรั บ รองมาตรฐานน้ าหมั ก ชี ว ภาพ ตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการ ใช้
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ
4. มีคุณสมบัติเป็นน้าหมักชีวภาพตามมาตรฐานน้าหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2562
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5. การใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในระยะการเจริญทางดอกและผล ได้แก่ ประเภท
พืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น และประเภทพืชสวน กลุ่มพืชกินผล เช่น เมล่อน แตงโม สับปะรด
เสาวรส และฟักทอง เป็นต้น
++++++++++++++++++++

บริษัท ใบธง จากัด

0 5448 3030
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ด้านการแพทย์
: ยา

รหัส : 03010059
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยามอนเทลูคาสท์ โซเดียม (Montelukast Sodium)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
แอสแต ชิวเอเบิล 5 มก.(ASTAIR CHEWABLE 5 MG)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึนบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จากัด
ช่วงเวลาที่ขึนทะเบียน :
เมษายน 2561 - เมษายน 2569 (8 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ยามอนเทลูคาสต์ โซเดียม ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า ASTAIR CHEWABLE 5 MG นี้เป็นยาสามัญ รูปแบบยาเม็ด
ชนิดเคี้ยว เพื่อใช้ป้องกันและรักษาโรคหอบหืดระยะยาว รวมถึงป้องกันการเกิดอาการหอบในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน
รักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดจากการแพ้แอสไพริน และป้องกันภาวะหลอดลมหดตัวเนื่องจากออกกาลังกายใช้ทั้งผู้ใหญ่และ
เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ใช้บรรเทาอาการเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ทั้งเยื่อจมูกอักเสบจาก
ภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลในผู้ใหญ่และเด็ กอายุ 2 ปีขึ้นไป และเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นตลอดปีในผู้ใหญ่และ
เด็ ก อายุ 6 เดื อ นขึ้ น ไป โดยยาต้ น แบบในชื่ อ การค้ า Singulair 5 mg ที่ น าเข้ า จากต่ า งประเทศมี ร าคาสู ง บริ ษั ท จึ งได้
ดาเนินการวิจัยและพัฒนาโดยการค้นคว้าข้อมูล วิจัยและคัดเลือกสูตรตารับ ศึกษาความคงสภาพของยา รวมทั้งการศึกษา
ชีวสมมูลเพื่อเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ โดยบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จากัด ซึ่งพบว่ามีความทัดเทียมกัน
ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย โดยได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นยาที่ใช้ป้องกันและรักษาโรคหอบหืดระยะยาว รวมถึงป้องกันการเกิดอาการหอบในช่วงเวลา
กลางวันและกลางคืน
2. ใช้ รั ก ษาผู้ ป่ ว ยโรคหอบหื ด จากการแพ้ แ อสไพริ น และป้ อ งกั น ภาวะหลอดลมหดตั ว เนื่ อ งจาก
ออกกาลังกาย
3. ใช้บรรเทาอาการเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ทั้งเยื่อจมูกอักเสบ
จากภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล และเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นตลอดปี
4. เป็นยาเม็ดชนิดเคี้ยว เหมาะสาหรับเด็กและผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนยาได้ มีรสชาติดีจึงช่วยเพิ่ ม
ความร่วมมือในการใช้ยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเด็ก
5. เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย โดยมีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalent study) เปรียบเทียบกับ
ยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทัดเทียมกับยาต้นแบบ แต่มีราคาถูกกว่า
หมายเหตุ :

ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2561
- ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่
ประกาศขึ้น บั ญชี นวั ตกรรมไทยครั้ งแรก (เดื อ นเมษายน 2561) เนื่ อ งจากบริ ษัท ฯ ได้ รั บ การรับรอง
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยามอนเทลูคาสท์ โซเดียม
(Montelukast Sodium) แล้ว ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2562
++++++++++++++++++++

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จากัด

0 2420 1632 - 5
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010110
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาโอล์มซี าร์แทน มีด็อกโซมิล (Olmesartan medoxomil)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
อีซาเทค 20 (ESATEC 20), อีซาเทค 40 (ESATEC 40)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท เมดไลน์ จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึนบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ช่วงเวลาที่ขึนทะเบียน :
ธันวาคม 2561 - ธันวาคม 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
1. รักษาโรคความดันโลหิตสูง
2. ยา ESATEC 40 มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ
โดยได้รับการรับรองผลการศึกษาชีวสมมูล ผ่านการพิจารณาจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และสามารถใช้แทนยาต้นแบบได้
3. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ในการผลิตยาของ
ประเทศไทย สอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารที่ ดี ใ นการผลิ ต ยา Pharmaceutical Inspection
Co-operation Scheme (PIC/s)
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยา ESATEC 20 เป็นยาเม็ดรูปกลม นูน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีอักษร OM อีกด้านหนึ่งมีเลข 20
2. ยา ESATEC 40 เป็นยาเม็ดรูปรี นูน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีอักษร OM อีกด้านหนึ่งมีเลข 40
3. ยา ESATEC 40 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการรักษาโรค
ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่นาเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
4. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยา
ได้ทุกเม็ด
5. ยา ESATEC 20, ESATEC 40 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน
สามารถเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ
หมายเหตุ :

ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2561
- เพิ่มเติมรายการลาดับที่ 1) ขนาด 20 มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับกรกฎาคม 2562
++++++++++++++++++++

บริษัท ยูนีซัน จากัด

0 3856 4930 – 2
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010142
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาโดเนพิซลิ ฮัยโดรคลอไรด์ (Donepezil Hydrochloride)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
โดราเซปต์ (DORACEPT)
หน่วยงานที่พัฒนา :
องค์การเภสัชกรรม
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
องค์การเภสัชกรรม
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึนบัญชีนวัตกรรมไทย :
องค์การเภสัชกรรม
ช่วงเวลาที่ขึนทะเบียน :
กรกฎาคม 2562 - กรกฎาคม 2565 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
1. ยา DORACEPT เป็นยาชนิดแตกตัวในปาก
ยา DORACEPT (5 MG) ประกอบด้วยตัวยาสาคัญ คือ Donepezil hydrochloride 5 มิลลิกรัม
ยา DORACEPT (10 MG) ประกอบด้วยตัวยาสาคัญ คือ Donepezil hydrochloride 10 มิลลิกรัม
2. ยา Donepezil เป็ น ยารั ก ษาอาการโรคอั ล ไซเมอร์ ออกฤทธิ์ เ สริ ม การท างานของระบบประสาท
cholinergic โดยการเพิ่มความเข้ มข้ นของสาร acetylcholine จากการยับ ยั้งการท างานของเอนไซม์
acetylcholine esterase แบบผันกลับ ทาให้การไฮโดรไลซิสของสาร acetylcholine ถูกยับยั้ง
ยา Donepezil จึงมีข้อบ่งใช้ดังนี้
2.1 สาหรับรักษาภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ระดับอ่อนถึงปานกลาง โดยรับประทานยาความแรง
5 หรือ 10 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง
2.2 สาหรับรักษาภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ระดับรุนแรง โดยรับประทานยาความแรง 10 มิลลิกรัม
วันละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ ยา DORACEPT สามารถรับประทานพร้อมหรือไม่พร้อมกับอาหารก็ได้
3. ยา DORACEPT (10 MG) มี ก ารศึ ก ษาชี ว สมมู ล เปรี ย บเที ย บกั บ ยาต้ น แบบ (Aricept Evess 10 mg)
โดยผลการศึ ก ษาพบว่ า ยาทั้ ง 2 รายการ มี ค วามเท่ า เที ย มกั น ทางด้ า นผลการรั ก ษา (Therapeutic
equivalence) ดั งนั้ น ยา DORACEPT (5 mg) ขอยกเว้ น การศึ ก ษาชี ว สมมู ล ในมนุ ษ ย์ ต ามหลั ก dose
proportionality กับยา DORACEPT (10 mg) เนื่องจาก
3.1 ยา DORACEPT (5 mg) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้ผลิต/สถานที่ผลิต/กระบวนการผลิตเดียวกันกับ
ยา DORACEPT (10 mg)
3.2 เภสั ชจลนศาสตร์ข องยา DORACEPT ความแรง 5 มิ ล ลิ ก รั ม และ 10 มิ ล ลิ ก รั ม มี ค วามสั ม พันธ์
เชิงเส้นตรง
3.3 ยา DORACEPT (5 mg) มีทั้งชนิดและสัดส่วนของส่วนประกอบที่ไม่ออกฤทธิ์ (ยกเว้นสี) เหมือนกับ
ยา DORACEPT (10 mg) โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ งสองนี้ มี ป ริ ม าณตั ว ยาส าคั ญ ในสู ต รต ารั บ ที่ ต่ ามาก ๆ
(< 5%)
3.4 การละลาย (Dissolution profile) ของยา DORACEPT (5 mg) ในตัวกลางที่มีค่า pH 1.2, pH 4.5
และ pH 6.8 ที่มีความเหมือนกับการละลายของยา DORACEPT (10 mg) (similarity factor (f2) >
50%)
องค์การเภสัชกรรม

0 2203 8600 - 3
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010143
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)
เนอร์วิกา 25 (NERVICA 25), เนอร์วิกา 75 (NERVICA 75),
เนอร์วิกา 150 (NERVICA 150)
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัท เมดไลน์ จากัด
บริษัท ยูนีซัน จากัด
กรกฎาคม 2562 – กรกฎาคม 2565 (3 ปี)

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึนบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึนทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin) ภายใต้ชื่อทางการค้า เนอร์วิกา 25 (NERVICA 25), เนอร์วิกา 75 (NERVICA 75), และ
เนอร์ วิ กา 150 (NERVICA 150) เป็ นยาสามั ญใหม่ ในยา 1 แคปซู ล ประกอบด้ วย Pregabalin 25 mg, Pregabalin 75 mg,
Pregabalin 150 mg
ยาพรี ก าบาลิ น (Pregabalin) มี สู ต รโครงสร้ า งคล้ า ย GABA แต่ ไ ม่ ไ ด้ จั บ ที่ GABA หรื อ benzodiazepine
receptors จะไปจับที่ alpha2-delta subunit ที่ voltage-gated calcium channels เพื่อควบคุมปริมาณแคลเซียมที่ไหล
เข้าสู่เซลล์บริเวณปลายประสาทให้ลดลง ซึ่งส่งผลให้ลดการหลั่งสารสื่อประสาทชนิด กระตุ้น (excitatory neurotransmitter)
ที่ บ ริ เ วณปลายประสาท เช่ น glutamate, noradrenaline, serotonin, dopamine ท าให้ อ าการปวดลดลง หรื อ ต้ า น
การชัก การลดอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลาย และใช้เป็นยาร่วมกับยากันชักมาตรฐาน
ในการรักษาโรคลมชัก แบบ partial seizures และลดความถี่ในการเกิดอาการชัก
ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาที่นาเข้าจากต่างประเทศ
สถานที่ผลิตได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา โดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) และมีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับ
ยาต้ น แบบ ผลการศึ กษาพบว่ า ยาพรี ก าบาลิน (Pregabalin) ที่ บ ริ ษั ท พั ฒ นาขึ้ นมีค วามเท่ า เที ยมทางการรัก ษาโรคกับ
ยาต้นแบบและได้รับการอนุมัติทะเบียนยาจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ชนิดและขนาดความแรงของยา : เป็นยาแคปซูลขนาดความแรง 25 มิลลิกรัม 75 มิลลิกรัม และ
150 มิลลิกรัม
2. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :
- NERVICA 25 เป็นแคปซูลเบอร์ 4 สีขาว-ขาว พิมพ์ตัวเลข 25 และอักษร PRE สีดาบนตัวแคปซูล
ภายในบรรจุผงยาสีขาวถึงสีขาวออกเหลือง เลขทะเบียนยา : 1A 70/60 (NG)
- NERVICA 75 เป็นแคปซูลเบอร์ 4 สีขาว-แดงเลือดหมู พิมพ์ตัวเลข 75 และอักษร PRE สีดาบน
ตัวแคปซูล ภายในบรรจุผงยาสีขาวถึงสีขาวออกเหลือง เลขทะเบียนยา : 1A 68/60 (NG)
- NERVICA 150 เป็นแคปซูลเบอร์ 2 สีขาว พิมพ์ตัวเลข 150 และอักษร PRE สีดาบนตัวแคปซูล
ภายในบรรจุผงยาสีขาวถึงสีขาวออกเหลือง เลขทะเบียนยา : 1A 69/60 (NG)
++++++++++++++++++++
บริษัท ยูนีซัน จากัด
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010144
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาโอแลนซาพีน (Olanzapine)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
โอลาพิน-10 (OLAPIN-10)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท เมดไลน์ จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึนบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ช่วงเวลาที่ขึนทะเบียน :
กรกฎาคม 2562 – กรกฎาคม 2565 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ยาโอแลนซาพี น เป็ น ยาโรคจิ ต กลุ่ ม thienobenzodiazepine มี คุ ณ สมบั ติ ต้ า นฤทธิ์ dopamine และ
serotonin โดยโอแลนซาพีนต้านฤทธิ์ monoaminergic อย่างเฉพาะเจาะจง มีความสามารถในการจับได้สูงกับ serotonin
5-HT2A และ 5-HT2Cdopamine D1-4, muscarinic M1-5, histamine H1- และ alpha1-adrenergic receptor และ
โอแลนซาพีนจับอย่างอ่อน ๆ กับ GABA-A BZD และ beta-adrenergic receptors
คุณลักษณะเฉพาะ
1. OLAPIN-10 เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาว รูปกลม นูน ด้านหนึ่งมีเลข 10 อีกด้านหนึ่งเรียบ
2. ยา Olanzapine มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่ากับการ
รั ก ษาโรคไม่ แ ตกต่ า งกั บ ยาต้ น แบบที่ น าเข้ า จากต่ า งประเทศ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยาได้ทุกเม็ด
เพื่ออานวยความสะดวกในการบริหารยา
++++++++++++++++++++

บริษัท ยูนีซัน จากัด
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ด้านการแพทย์ : วัสดุทางการแพทย์

รหัส : 03030013
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชุดทดสอบหาเชื้อวัณโรค (Tuberculosis test kit)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
ทีบี ดี-เทค (TB D-tect)
หน่วยงานที่พัฒนา :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จากัด
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึนบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จากัด
ช่วงเวลาที่ขึนทะเบียน :
กรกฎาคม 2562 - กรกฎาคม 2570 (8 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
TB D-tect เป็นชุดตรวจสอบยีนของเชื้อวัณโรคประกอบด้วยน้ายาสาเร็จรูป (Lyophilize) อาศัยเทคนิคการ
เพิ่ ม ปริ ม าณสารพั น ธุก รรมของเชื้ อ ด้ วยเทคนิ ค LAMP โดยใช้ ร่ ว มกั บ แผ่นทดสอบ (Lateral flow dipstick) ใช้ งานง่าย
มีความไวและความจาเพาะสูง ใช้ในการตรวจหายีนของเชื้อวัณโรคจากสิ่งส่งตรวจโดยตรงในระยะเริ่มต้นของการเป็นโรคได้ดี
โดยใช้ระยะเวลาการตรวจและอ่านผลประมาณ 45 นาที
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ชุดตรวจเชื้อวัณโรค
2. วิเคราะห์หาเชื้อวัณโรคจากสารพันธุกรรม ด้วยเทคนิค LAMP ร่วมกับแผ่นทดสอบ (Lateral flow
dipsick, 1T)
3. การแปลผล สามารถอ่านผลทดสอบได้บนแผ่น Lateral flow dipstick
4. ใช้ร่วมกับเครื่องอุ่น ความร้อนเพื่อบ่มให้ความร้อนที่ 61 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 นาที และ
สามารถอ่านผลการตรวจวิเคราะห์ได้ทันที
5. ใช้ ส าหรับ ตรวจวิ เคราะห์สารพัน ธุก รรม (DNA) ของเชื้ อ วั ณ โรคที่ สกั ดมาจากเชื้ อวั ณโรคที่อยู่ใน
สิ่งส่งตรวจทางคลินิค เช่น เสมหะ (Sputum) น้าล้างปอด (Bronchial washing) ชิ้นเนื้อสด รวมทั้ง
เชื้อวัณโรคที่เลี้ยงในอาหารเหลว และเชื้อวัณโรคที่เลี้ยงในอาหารแข็ง
6. สามารถตรวจพบเชื้อวัณโรคได้ที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 10 เซลล์ต่อมิลลิลิตร
++++++++++++++++++++

บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จากัด
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ด้านการแพทย์ : วัสดุทางการแพทย์

รหัส : 03030014
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

หลอดเก็บเลือด (Tube for blood collection)
อินโนเมด (Innomed)
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาจาก
โครงการสนั บ สนุ น การเติ บ โตของธุ ร กิ จ นวั ต กรรมรายใหม่ ใ น
อุตสาหกรรมเป้าหมาย Research Gap Fund (RGF) ชื่อโครงการ :
หลอดเก็บเลือดเอ็นเอ็มแอลสาหรับเก็บเลือดเพื่อตรวจน้าตาล
และสารชีวเคมี
บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จากัด
บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จากัด
บริษัท อินโฟกัส เฟิร์มมิ่ง จากัด
บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จากัด
กรกฎาคม 2562 - กรกฎาคม 2570 (8 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึนบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึนทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
หลอดเก็บเลือดอินโนเมด (Innomed Tube) เป็นผลิตภัณฑ์หลอดเก็บตัวอย่างเลือด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
13 มิลลิเมตร สูง 75 มิลลิเมตร สาหรับเก็บเลือดเพื่อนาไปตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการ ใช้เก็บเลือดปริมาตร 1-4 มิลลิเมตร
ผลิ ต จากพลาสติ ก ชนิ ด Polystylene (PS) เป็ น หลอดเก็ บ เลื อ ดที่ ไ ม่ เ ป็ น สุ ญ ญากาศ (non-vacuum) มี ฉ ลากที่ ห ลอด
มี ขี ด บอกปริ ม าตรเลื อ ดชนิ ด สารกั น เลื อ ดแข็ ง ครั้ ง ที่ ผ ลิ ต และระบุ อ ายุ ก ารใช้ ง านภายใน 2 ปี ห ลั ง การผลิ ต ภายใน
หลอดเคลือบด้วยสารเฮปารินชนิดเกลือลิเทียม และสารต้านการใช้น้าตาลของเม็ดเลือดแดงในสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งสารต้าน
การใช้น้าตาลของเม็ดเลือดแดงนี้ เป็นผลงานวิจัย โดย ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร (อนุสิทธิบัตร หมายเลข 6620, 6622 และเอกสารยื่นขอรับสิทธิบัตร หมายเลข 1401002617) หลอดเก็บเลือด
อินโนเมดใช้สาหรับเก็บเลือดเพื่อนาไปตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีและน้าตาลกลูโคสในหลอดเดียวกัน และมีคุณสมบัติในการ
รักษาระดับน้าตาลได้นาน 8 ชั่วโมง โดยไม่ส่งผลต่อการตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมี ทาให้ช่วยลดปริมาณการใช้หลอดและ
พลาสติกในห้องปฏิบัติการ ที่ปกติจะใช้อย่างน้อย 2 หลอด คือ หลอดเก็บเลือดชนิดลิเทียมเฮปารินสาหรับตรวจวิเคราะห์
สารชีวเคมี และหลอดเก็บเลือดชนิดโซเดียมฟลูออไรด์สาหรับตรวจวิเคราะห์ระดับน้าตาลกลูโคสให้เหลือเพียง 1 หลอด และ
เจาะเก็บเลือดในปริมาณที่น้อยลง ทั้งนี้บริษัทผู้ผลิตได้จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์จากสานั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (ใบจดทะเบียนเลขที่ กท.สผ.302/2560)
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นหลอดเก็บเลือดชนิดลิเทียมเฮปาริน และผสมสารต้านการนาน้าตาลไปใช้โดยเม็ดเลือดแดง
ในสัดส่วนที่เหมาะสม
2. สามารถตรวจวัดน้าตาลกลูโคส และสารชีวเคมีในเลือดได้ในหลอดเดียวกัน โดยสามารถตรวจวัด
สารชี ว เคมี ไ ด้ 19 รายการ ได้ แ ก่ Glucose, Cholesterol, Triglyceride, HDL-cholesterol,
LDL BUN, Creatinine, Uric acid, Na+, Potassium, CL-, HCO-3, AST, ALT, ALP, Albumin,
Total bilirubin, Direct bilirubin และ Total protein
3. หลอดเก็บเลือดอินโนเมดจะช่วยรักษาระดับน้าตาลในเลือดให้คงที่ได้นานถึง 8 ชั่วโมง หลังจากเจาะ
เก็บเลือด
บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จากัด

08 1973 8008
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ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง

รหัส : 13020006
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

เสื้อเกราะกันกระสุนน้าหนักเบา ระดับ 3A
(Ballistic Vest Lightweight Level 3A)
เสื้อเกราะกันกระสุนน้าหนักเบา ระดับ 3A (NIJ) รุ่น 2813
(Ballistic Vest Lightweight Level 3A (NIJ) Model 2813)
ร่วมวิจัยกับ สานักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้ อ งกัน
ประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
บริษัท โกลแฟ็บ จากัด
บริษัท โกลแฟ็บ จากัด
กรกฎาคม 2562 - กรกฎาคม 2570 (8 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึนบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึนทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
เสื้อเกราะกันกระสุนน้าหนักเบา ระดับ 3A (NIJ) รุ่น 2813 เป็นเสื้อเกราะกันกระสุนน้าหนักเบาที่ได้พัฒนาจาก
รุ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย มีความแตกต่างในเรื่องของน้าหนักที่เบาลงจากเดิมไม่เกิน 4.5 กิโลกรัม
ให้เหลือเพียง 2 กิโลกรัม ค่าความคลาดเคลื่อน ไม่เกิน 0.5 กิโลกรัม โดยใช้วัสดุ 3 ชนิด มาจัดเรียงในตาแหน่งที่เหมาะสม
(จากเดิมใช้วัสดุเพียง 1 ชนิด) และนามาเย็บขึ้นรูปแบบตามที่กาหนด และได้ทาการทดสอบการป้องกันกระสุน ตามมาตรฐาน
NIJ-STD-0101.04 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความสามารถการป้องกันกระสุนในระดับ 3A ใช้สวมทับภายนอกหรือ
ภายในเครื่องแบบได้ทั้งสองแบบ (ขึ้นอยู่กับรูปแบบการออกแบบ) โดยสวมทางด้านศีรษะ สามารถป้องกันหรือลดอันตราย
จากการยิงด้วยกระสุนปืนที่บริเวณลาตัวของผู้สวมใส่
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ชั้นโครงเสื้อตัวนอก (ชั้นเติมแต่ง)
1.1 ไม่มีแขน
1.2 ตั ว เสื้ อ ผลิ ต จากผ้า คอร์ ดูร่ า ไนล่อ น รู ป ทรงภายนอกสามารถตกแต่งเพิ่ ม เติม ได้ ต ามความ
เหมาะสม
1.3 มีสีดาหรือสีตามที่หน่วยงานกาหนด
1.4 สามารถติดกระเป๋า ตีนตุ๊กแกและอะไหล่ต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ตามการออกแบบของหน่วยงานนั้น ๆ
1.5 สามารถสวมทับภายนอกหรือภายในได้ทั้งสองแบบตามความต้องการของผู้สวมใส่
1.6 ตัวเสื้อสามารถปรับขนาดได้ด้วยแถบยึดแบบตีนตุ๊กแก (VELCRO TAPE)
1.7 เสื้อสามารถถอดซักทาความสะอาดได้ ระบายน้าได้ดี ขณะซักห้ามใช้น้ายาฟอกขาว หรือ
ผงซักฟอกผสมคลอรีน เมื่อซักด้วยเครื่อง ควรใช้น้าอุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส ปั่นแห้ง
ด้วยความเร็วระดับต่า – กลาง ควรตากในที่ร่ม
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2562
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1.8 มีช่องสาหรับใส่แผ่นเกราะแข็งทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวเสื้อมีฝาปิด -เปิดด้วยแถบยึด
แบบตีนตุ๊กแก
2. ชั้นแผ่นเกราะอ่อน (ชั้นการป้องกัน)
2.1 ท าด้ ว ยเส้ น ใยสั ง เคราะห์ UD ARAMID(TWARON) หุ้ ม ด้ ว ยผ้ า ใยสั ง เคราะห์ เ คลื อ บด้ ว ย
สารป้องกันน้า ตะเข็บมีความแข็งแรง มีค่าความต้านทานแรงดันทะลุ ไม่น้อยกว่า 10 bar
2.2 มีแผ่นเกราะอ่อน จานวน 2 แผ่น ประกอบทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวเสื้อ
2.3 น้าหนักสุทธิ 2 กิโลกรัม ค่าความคลาดเคลื่อน ไม่เกิน 0.5 กิโลกรัม
2.4 สามารถป้ อ งกั น กระสุ น ระดั บ 3A ตามมาตรฐานยุ ท โธปกรณ์ ก ระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย
เสื้อเกราะกันกระสุน เลขที่ กมย.กห.1/2547 (โดยอิงมาตรฐาน US.NIJ Standard 0101.04)
3. ขนาดของเสื้อเกราะ
ขนาด M
ไหล่กว้าง 41 ถึง 43 เซนติเมตร ตัวกว้าง 52 ถึง 54 เซนติเมตร ตัวยาว 52 ถึง 54 เซนติเมตร
ขนาด L
ไหล่กว้าง 44 ถึง 46 เซนติเมตร ตัวกว้าง 56 ถึง 58 เซนติเมตร ตัวยาว 56 ถึง 58 เซนติเมตร
ขนาด XL
ไหล่กว้าง 47 ถึง 49 เซนติเมตร ตัวกว้าง 60 ถึง 62 เซนติเมตร ตัวยาว 60 ถึง 62 เซนติเมตร
หมายเหตุ : น้าหนักตัวเสื้อเกราะกันกระสุนอาจมีน้าหนักเพิ่มขึ้นตามขนาดและรูปทรงส่วนประกอบ
เพิ่มเติม
++++++++++++++++++++

บริษัท โกลแฟ็บ จากัด

0 2927 5911 - 3
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ด้านอื่นๆ
รหัส : 14000025
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิวกาย (A CLEANSING PRODUCT)
เบร โซป ชาวเวอร์ ชีท (BRE 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 เทรดดิ้ง จากัด
3) บริษัท เทพนาคี จากัด
บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จากัด
พฤศจิกายน 2561 – พฤศจิกายน 2569 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึนบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึนทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
เบร โซป ชาวเวอร์ ชีท เป็นผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิวกาย โดยไม่ต้องล้างออก ไม่ต้องใช้สบู่ ไม่ต้องใช้
ผ้าเช็ดตัว ให้ฟองละเอียดนุ่ม สะดวกต่อการพกพา และพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยสามารถนาผลิตภัณฑ์ไปใช้เช็ดทาความ
สะอาดโดยไม่ต้องล้างออก ให้ความรู้สึกสะอาด โดยไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะ เนื่องจากใช้องค์ประกอบทางเคมี ที่มี
ความอ่อนโยนต่อผิว และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้ผ่านการทดสอบทางคลินิกโดยแพทย์ผิวหนังว่า
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 ซึ่งมีน้ายาทาความสะอาด
ด้ ว ยคุ ณสมบั ติ นี้ จึงสามารถเช็ ดท าความสะอาดผิว ได้ดี และส่ว นที่สอง เป็ น ผ้ า คอตตอนลายนูน หนา 100 แกรม ซึ่ งมี
น้ายาชาระล้าง น้ายาทาความสะอาดออกจากผิว พร้อมทั้งมีสารเคลือบบารุงผิว ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น รู้สึกถึงความสะอาด
ได้อย่างชัดเจนหลังใช้ผลิตภัณฑ์
คาเตือน 1. หากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้น ต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์
2. ห้ามเช็ดบริเวณรอบดวงตา
3. ห้ามใช้กับทารก
การจัดเก็บ 1. เก็บในอุณหภูมิปกติ หลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดด ผลิตภัณฑ์จะมีอายุ 2 ปี หลังเปิดใช้
มีอายุ 1 เดือน
2. หลีกเลี่ยงการนาเข้าปาก และเก็บให้พ้นมือเด็ก
3. ไม่ควรทิ้งผ้าลงในโถสุขภัณฑ์
หมายเหตุ :

ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562
- แก้ไขราคารายการลาดับที่ 1) จากเดิม 110 บาท/ซอง แก้ไขเป็น 170 บาท/ซอง และเพิ่มรายการ
ลาดับที่ 2) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562
- แก้ไขชื่อทางการค้า และคุณสมบัตนิ วัตกรรมที่กล่าวถึงชื่อทางการค้า ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม
กรกฎาคม 2562

บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จากัด

0 2516 4800 , 08 6377 9999
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