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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 

0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
1 01010015 พ้ืนสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และ 

ยางธรรมชาติ (Synthetic surface from synthetic rubber 
and natural rubber)  

  

  รุ่น POLY – PALA (Top PU) 7 MM   
  1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร           2,430.00  
 

 
2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 76-95 บาท/    

กิโลกรมั 
ตารางเมตร          2,475.00  

 
 

3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96-115 บาท/          
กิโลกรมั 

ตารางเมตร           2,520.00  

 
 

4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116-135 บาท
กิโลกรมั 

ตารางเมตร           2,565.00  

 
 

5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136-155 บาท
กิโลกรมั 

ตารางเมตร           2,610.00  

 
 

หมายเหตุ : 1. ราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ณ วันท่ีตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสัง่จ้าง 
 2. ราคารวมค่าติดตั้ง 
 3. เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย  

2 01010018 เม็ดยาง จากธรรมชาติและยางสงัเคราะห์ ตาม มอก. 2682-2558   

  

1) เม็ดยางด า ขนาด 1-3 มิลลิเมตร 
1.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40-50 บาท/

กิโลกรมั 
1.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51-60 บาท/

กิโลกรมั 
1.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61-70 บาท/

กิโลกรมั 

 
กิโลกรมั 

 
กิโลกรมั 

 
กิโลกรมั 

 
78.67 

 
82.90 

 
87.14 

 
 

2)  เม็ดยางแดง ขนาดน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร/ ขนาด 1-3 มิลลิเมตร/  
ขนาด 4-5 มิลลิเมตร 

  

  
2.1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40-70 บาท/ 

กิโลกรมั 
กิโลกรมั 105.00 

  
3) เม็ดยางฟ้า ขนาดน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร/ ขนาด 1-3 มิลลิเมตร/  

ขนาด 4-5 มิลลิเมตร 
  

  

3.1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40-70 บาท/  
กิโลกรมั 

 
 

กิโลกรมั 112.50 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

 
01010018 

(ต่อ) 
4) เม็ดยางเขียว ขนาดน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร/ ขนาด 1-3 มิลลิเมตร/  

ขนาด 4-5 มิลลิเมตร 
  

  
4.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40-70 บาท/ 

กิโลกรมั 
กิโลกรมั 112.50 

 
 หมายเหตุ :  1.  ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งและค่าติดตัง้ 

 2.  ราคายางธรรมชาติ STR 20 ณ วันท่ีตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
3 01010019 พ้ืนสังเคราะห์อเนกประสงค์ ตาม มอก. 2683-2558 ประเภท C 

จาก เม็ดยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ในรูปแบบบล็อกยางปู
พ้ืนส าเร็จรูป 

  

  

1) ST303020 ขนาด 300x300x20 มิลลเิมตร (หนา 20 มิลลิเมตร) 
1.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40-50 บาท/

กิโลกรมั 
1.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51-60 บาท/

กิโลกรมั 
1.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61-70 บาท/

กิโลกรมั 

 
ตารางเมตร 

 
ตารางเมตร 

 
ตารางเมตร 

 
2,116.50 

 
2,175.50 

 
2,231.50 

  

2) ST404025 ขนาด 400x400x25 มิลลเิมตร (หนา 25 มิลลิเมตร) 
2.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40-50 บาท/

กิโลกรมั 
2.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51-60 บาท/ 

กิโลกรมั 
2.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61-70 บาท/ 

กิโลกรมั 

 
ตารางเมตร 

 
ตารางเมตร 

 
ตารางเมตร 
 

 
2,542.50 

 
2,622.50 

 
          2,697.50 

  

3) ST505025 ขนาด 500x500x25 มิลลเิมตร (หนา 25 มิลลิเมตร) 
3.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40-50 บาท/ 

กิโลกรมั 
3.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51-60 บาท/ 

กิโลกรมั 
     3.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61-70 บาท/ 

       กิโลกรัม 

 
ตารางเมตร 

 
ตารางเมตร 

 
ตารางเมตร 

 
2,498.50 

 
2,567.50 

 
2,633.50 

  
หมายเหตุ :  1.  ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งและค่าติดตัง้ 
 2.  ราคายางธรรมชาติ STR 20 ณ วันท่ีตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 

02 ด้านการเกษตร 

0202 ครุภัณฑ์การเกษตร 
4 02020008 เคร่ืองก าจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นความถี่วิทย ุ

(RF Technology Treatment for Rice Weevil) 
เครื่อง 1,970,000.00 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  ราคานี้รวมค่าขนส่งและตดิตั้งเฉพาะในส่วนของเครื่องก าจัดมอดและไข่มอดด้วย 
คลื่นความถี่วิทยุ  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 
5 03010065 ยาโซลิเฟนาซิน ซักซิเนต (Solifenacin succinate)   

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 690.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 800.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มรายการล าดับที่ 1) ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรัม (30 เม็ด) 
6 03010113 ยาอทอวาสเตติน (Atorvastatin) 

(อะทอร์วิน : ATORVIN) 
  

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 80 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 1,250.00 
  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 80 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 3,700.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มรายการล าดับที่ 2)   

7 03010119 ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)    
(ไลบาลิน : LYBALIN) 

  

  ชนิดแคปซูล  ขนาด 75 มิลลิกรัม (56 แคปซูล) กล่อง 695.00 
8 03010120 ยาซีลีค็อกซิบ (Celecoxib) 

(เพนเน็กซ์ : PAINEX) 
  

  ชนิดแคปซูล ขนาด 400 มิลลิกรัม (30 แคปซูล) กล่อง 485.00 
9 03010121 ยาเฟ็กโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ (FEXOFENADINE 

HYDROCHLORIDE) 
(อาวาฟาสท์ : AVAFAST) 

  

  ชนิดเม็ด ขนาด 180 มิลลิกรัม  (10 เม็ด) กล่อง 74.00 
10 03010122 ยาเลฟฟลูโนไมด์ (Leflunomide)   

  ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 1,000.00 

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

0702 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
11 07020009 เคร่ืองฟอกอากาศส าหรับห้อง ที่มีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด 

(Ultrafine air purifier) 
  

  รุ่น AP-P35 / ULTRAFINE TECHNOLOGY เครื่อง 24,200.00 
  หมายเหตุ :  ราคานี้ไมร่วมค่าตดิตั้ง   
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010015 

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

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โพลี – พารา พ้ืนสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์
และยางธรรมชาต ิ

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

หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สยามสนาม จ ากดั 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามสนาม จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสไลน์ เพาเวอร ์
 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปร-เอ็น วิศวกรรม 
 3. บริษัท เจ เอ็ม เอส ซสิเตม็ส์ เซอร์วิส จ ากัด 
 4. บริษัท อินครีซ อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 
 5. บริษัท ริชเชส โกรว จ ากัด 
 6. บริษัท แอท นอร์ท ไทย จ ากัด 
 7. บริษัท อภิ โปรเกรส จ ากัด 
 8. บริษัท ออฟฟิต บิซซิเนส จ ากัด 
 9. บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทค จ ากัด 
 10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟันนี่ด ี
 11. บริษัท พาเพลิน จ ากัด  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามสนาม จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2561 – มิถุนายน 2566 (4 ปี 9 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 นวัตกรรมการก่อสร้างพื้นสนามกีฬา โดยใช้ยางธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์การเคลือบพื้นผิวยางสังเคราะห์ลงบน
พื้นคอนกรีตหรือพื้นยางมะตอย ซึ่งมีคุณสมบัติความยืดหยุ่น ให้สามารถรองรับแรงกระแทกได้ โดยนวัตกรรมนี้มีการ  
น าเม็ดยางพาราธรรมชาติมาทดแทนเม็ดยางสังเคราะห์หรือเม็ดยางรีไซเคิล ซึ่งมีการคิดค้นปรับแต่งสูตรให้มีความเหมาะสม 
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยวัสดุเม็ดยางธรรมชาติทดสอบเทียบเคียงตามมาตรฐาน มอก. 2682-2558  (ก าหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท าพื้นสังเคราะห์) และคุณสมบัติพื้นสนามกีฬาทดสอบเทียบเคียงตามมาตรฐาน  
มอก. 2683-2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นสังเคราะห์) เป็นการส่งเสริมการลดการน าเข้ายางสังเคราะห์ 
จากต่างประเทศหันมาใช้วัตถุดิบในประเทศ ซึ่งมีประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย และช่วยลดปัญหายางพาราล้นตลาดในปัจจุบัน 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

 คุณลักษณะเฉพาะ 
 รุ่น POLY – PALA (Top PU) 7 MM 

- ใช้ส าหรับลานอเนกประสงค์ 
- พื้นสนามมีความหนา 7 มิลลิเมตร (ช้ันยางด ามีความหนา 5 มิลลิเมตร และช้ันโพลียูรี เทน 

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

สังเคราะห์ มีคุณสมบัติและอ้างอิงวิธีทดสอบ มาตรฐานเลขท่ี มอก. 2683-2558 
- เม็ดยางด ามีสัดส่วนของยางธรรมชาติไม่น้อยกว่า 95% ของเนื้อยางทั้งหมด และปริมาณเนื้อยาง 

ไม่ต่ ากว่า 30% ของเนื้อวัสดุทั้งหมด จากผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 2682-2558 

 
หมายเหตุ : ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กันยายน 2561 
 -  เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเตมิ มีนาคม 2562  
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท สยามสนาม จ ากัด    0 2716 3470 



7 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010018 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เม็ดยาง จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ตาม มอก. 2682-
2558 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เม็ดยาง จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ตรา Vi-pafe  
ตาม มอก.2682-2558  

 (Rubber Granules from natural rubber and EPDM rubber 
blend – Vi-pafe brand) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2562 - มีนาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

การผลิตเม็ดยางสี จากยางธรรมชาติ ได้มีการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของยางตามมาตรฐาน  
มอก. 2682-2558 ด้วยสูตรและเทคนิคการผสมเฉพาะตัว เพื่อผลิตเม็ดยาง ที่มีความทนทาน ทนต่อความร้อนและแสงแดด 
สามารถน าไปใช้งานได้ทั้งในและนอกสถานที่ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เม็ดยางยังมีความปลอดภัย และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ด้วยการใช้ยางบริสุทธิ์ และสารเคมีที่ปลอดการปนเปื้อนโลหะหนักในกระบวนการผลิต ภายใต้ข้อก าหนด RoHS ผลิตภัณฑ์
เม็ดยางมีด้วยกัน 3 ขนาด คือ 4-5 mm., 1-3 mm. และ น้อยกว่า 1 mm. สามารถเลือกใช้ได้ตามการใช้งาน เช่น ผลิตแผ่น
ยางปูพื้น ท าพื้นสนามกีฬา พื้นลู่วิ่ง ลานอเนกประสงค์ โรยสนามหญ้าเทียม เพื่อรองรับแรงกระแทกจากการเดิน การออก
ก าลังกาย กันลื่น และลดอาการบาดเจ็บเมื่อล้มกระแทก 
   คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เม็ดยาง จากยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ EPDM ด้วยสูตร และเทคนิคการผสมเฉพาะตัว ซึ่งได้
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

2. เม็ดยาง มีคุณภาพ ทนต่อความร้อน และแสงแดด ผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขท่ี มอก.2682-2558 

3. เม็ดยางมี 3 ขนาด คือ 4-5 mm., 1-3 mm. และ น้อยกว่า 1 mm. ให้เลือกตามความต้องการการใช้งาน 
4. ปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย ด้วยการใช้ยางบริสุทธิ์ และสารเคมีที่ไม่ปนเปื้ อนโลหะหนัก ภายใต้

ข้อก าหนด RoHS 
 

++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010019 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ ตาม มอก. 2683-2558 ประเภท C 
จาก เม็ดยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ในรูปแบบบล็อกยางปู
พื้นส าเร็จรูป 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Vi-Pafe บล็อกยางปูพื้นส าเรจ็รูป ส าหรับลานอเนกประสงค์  
จากเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (Vi-Pafe Soft Tile) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และ 
รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2562 - มีนาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

นวัตกรรมการก่อสร้างพื้นลานอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์บล็อกยางปูพื้น ส าหรับลาน
อเนกประสงค์ ผลิตจากวัสดุเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2682-2558 และมีการพัฒนา 
จนได้เป็นพ้ืนยางสังเคราะห์ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 2683-2558 และด้วยคุณสมบัติของยางธรรมชาติที่มีความ
ยืดหยุ่นสูง จึงสามารถรองรับแรงกระแทก ป้องกันการลื่น ลดการบาดเจ็บจากกิจกรรมการเดินการวิ่ง อีกทั้งยังทนต่อสภาพ
อากาศ ความร้อน และรังสี UV แผ่นยางจึงยังคงสีสันที่สดใส นอกจากนี้ยังได้ออกแบบผลิตภัณฑ์คล้ายกับกระเบื้องปูพื้น 
สามารถปูบนพื้นคอนกรีต หรือพื้นยางมะตอย ได้ง่ายและสะดวก สามารถดัดแปลงและออกแบบพื้นที่ได้เอง ติดตั้งได้ทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร ตั้งแต่พื้นที่ที่มีบริเวณแคบ หรือบริเวณกว้างส าหรับใช้เป็น พื้นทางเดิน พื้นลานออกก าลังกาย 
และพื้นลานอเนกประสงค์ และยังได้ดีไซน์ลกัษณะของแผ่นยาง ให้น้ าสามารถซึมผ่านได้ด ีจึงง่ายต่อการดูแลรักษา นอกจากน้ี
ผลิตภัณฑ์ยังมีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากสารโลหะหนักตามข้อก าหนดความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมของ RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 
   คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ใช้ส าหรับเป็นพื้นลานอเนกประสงค์ เช่น ลานกีฬา พื้นทางเดิน ลานสวนสุขภาพ ลานออกก าลังกาย 
ลานอเนกประสงค์ และลานกิจกรรมอื่น ๆ 

2. พื้นยางสังเคราะห์อเนกประสงค์ มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก เพื่อรองรับกิจกรรมการเดิน การวิ่ง 
และการออกก าลังกาย ออกแบบให้แผ่นยางมีความหนา 20 - 25 มิลลิเมตร จึงสามารถรองรับ 
แรงกระแทกได้ดี ผ่านตามมาตรฐานการทดสอบของ มอก. 2683-2558 

3. พื้นยางมีความทนทาน และมีคุณสมบัติป้องกันยูวี 
4. น้ าสามารถซึมผ่านพ้ืนยางได้ 
5. สามารถดัดแปลงขนาดของแผ่นยางตามพื้นที่ใช้สอยได้ 

 

++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร 
 

: ครุภัณฑ์การเกษตร  

รหัส : 02020008 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องก าจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ 
(RF Technology Treatment for Rice Weevil) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องก าจัดมอดและไข่มอดตลอดวงจรชีวิตด้วยคลื่นความถี่วิทย ุ 
 : ไบโอ-คิว (UTD RF Insects Disinfestor : BiO-Q) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ยนต์ผลดี จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยนต์ผลดี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยนต์ผลดี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2562 - มีนาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เครื่องก าจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ใช้เทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radio 
Frequency : RF) แบบไดอิเล็กทริก (Dielectric Heating) ที่ความถี่ 27.12 MHz สามารถให้ความร้อนสูงและทั่วถึงซึ่ง
เกิดขึ้นจากภายใน (Inside Out) จึงสามารถกระจายความร้อนได้อย่างรวดเร็วและสม่ าเสมอภายในระยะเวลาอันสั้น ท าให้
ข้าวไม่ได้รับความเสียหาย และสามารถก าจัดมอดและไข่มอดตลอดวงจรชีวิตโดยไม่ใช้สารเคมี เป็นผลให้เกิดการลดต้นทุนใน
การจัดเก็บผลผลิตและลดต้นทุนในการใช้สารเคมีก าจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ (Stored Product Insects) 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ใช้เทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุแบบไดอิเล็กทริกที่ความถี่ 27.12 MHz 
2. ไม่ใช้สารเคมีตลอดกระบวนการ 
3. ก าจัดมอดและไข่มอดซึ่งเป็นศัตรูข้าวตลอดวงจรชีวิต 
4. ก าลังการผลิต 1 ตันต่อช่ัวโมงต่อเครื่อง 
5. ก าลังไฟฟ้าท่ีใช้ 15 kW 
6. ขนาดของเครื่อง มีขนาดไม่ต่ ากว่า : กว้าง 1.2 เมตร x ยาว 2.6 เมตร x สูง 2.6 เมตร 

 เงื่อนไขการรับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปี 
1. บริษัทเข้าบริการตรวจประเมินประสิทธิภาพเครื่องทุก ๆ 3 เดือน หรือตามที่ผู้ใช้ร้องขอให้เข้าตรวจ

ประเมิน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี แล้วแต่อย่างใดอย่างหน่ึงถึงก่อน 
2. บริษัทรับประกันคุณภาพช้ินส่วนอุปกรณ์ที่ผิดพลาดจากการผลิตและประกอบเป็นระยะเวลา 1 ปี 

หลังการส่งมอบเครื่องจักร  
3. บริษัทสงวนสิทธิ์การรับประกันและขอคิดค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์และค่าเดินทาง ในกรณีที่เกิดความ

ผิดพลาดจากความประมาทหรือการใช้งานท่ีไม่เป็นไปตามคู่มือการท างาน  
4. ช้ินส่วนทุกช้ินท่ีอยู่ภายในตัวเครื่องและตู้ควบคุมเครื่องอยู่ภายใต้การรับประกัน ยกเว้นสายไฟฟ้า 

 

++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ 
 

: ยา  

รหัส : 03010065 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโซลิเฟนาซิน ซักซิเนต (Solifenacin succinate) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ซอฟแคร์ 5 (Sofcare 5) , ซอฟแคร์ 10 (Sofcare 10) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2561 – พฤษภาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. Solifenacin ออกฤทธิ์ยับยั้งที่ Muscarinic receptors ส่งผลให้ลดการหดตัวของกระเพาะปัสสาวะ  
เพิ่มปริมาณปัสสาวะที่เหลืออยู่และลดความดันท่ีกล้ามเนื้อหูรูดกระเพาะปัสสาวะ 

2. Solifenacin เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ที่มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ แต่มี
ราคาที่ถูกกว่า 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ยา Sofcare 5 mg เป็นยาเม็ดกลมนูน เคลือบฟิล์ม สีเหลืองอ่อน ด้านหนึ่งมีเลข 5 อีกด้านหนึ่งเรียบ 
2. ยา Sofcare 10 mg เป็นยาเม็ดรูปยาวรี ปลายมน นูนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์ม สีชมพูอ่อน ด้านหนึ่ง

มีเลข 10 อีกด้านหนึ่งเรียบ 
3. ยา Sofcare 10 mg มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายา มีความเทียบเท่า 

การรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

4. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้  
ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2561 

- เพิ่มรายการขนาด 5 มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2562 
 

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

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด      0 3856 4930 – 2 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์: ยา 

รหัส : 03010113 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาอทอวาสเตติน (Atorvastatin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : อะทอร์วิน 80 (ATORVIN 80) 
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 : มกราคม 2562 – มกราคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. เป็นยารักษาความผิดปกติของไขมันในหลอดเลือด หรือป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Atherosclerotic) 
ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดทุติยภูมิ และรักษาไขมันในเลือดที่ผิดปกติ 

2. มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ โดยได้รับ 
การรับรองผลการศึกษาชีวสมมูล ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
สามารถใช้แทนยาต้นแบบได้ 

3. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของ
ประเทศไทย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection  
Co-operation Scheme (PIC/s) 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา ATORVIN 80 เป็นยาเม็ดรูปยาว รี นูน ปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมเีลข 80 

อีกด้านหนึ่งเรียบ 
2. ยา ATORVIN 80 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการ

รักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยา 
ได้ทุกเม็ด  

4. ยา ATORVIN 80 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยท้ังในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึงยา 
ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 

 
หมายเหตุ : ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2562 

- เพิ่มขนาดบรรจุ 100 เม็ด ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มีนาคม 2562 
 

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

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด            0 3856 4930 – 2 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010119 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไลบาลิน (LYBALIN) 
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 :  มีนาคม 2562 – มีนาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เป็นยากลุ่ม gabapentinoids ออกฤทธ์ิโดยลดความไวท่ีมากเกินไป (hyperexcitability) ของเซลล์ประสาทใน
การส่งสัญญาณความปวด โดยยาจับกับ calcium channel ที่ alpha2-delta subunit ส่งผลให้การหลั่งสารสื่อประสาท 
(neurotransmitter) ลดลง จึงสามารถลดอาการปวดลงได้ มีข้อบ่งใช้ในการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น 
(fibromyalgia) ใช้ในการรักษาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนปลายในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
(neuropathic pain) ใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยากันชักมาตรฐานในการรักษาโรคลมชักแบบ partial onset (partial onset 
seizures) ในผู้ใหญ่ ใช้ในการรักษาอาการปวดที่เกิดหลังจากการเป็นโรคงูสวัด (postherpetic neuralgia) ใช้ในการรักษา
โรควิตกกังวลทั่วไป (general anxiety disorder) เป็นยาที่ปลอดภัย สามารถใช้ในผู้ป่วยท่ีมีโรคตับรว่มด้วยได้โดยไม่ต้องปรบั
ขนาดยา เนื่องจากตัวยาไม่ถูกเปลี่ยนแปลงท่ีตับ จึงไม่มีผลต่อการท างานของเอนไซม์ในตับ เป็นยาที่สามารถรับประทานก่อน
หรือหลังอาหารก็ได้ เนื่องจากอาหารไม่มีผลต่อการดูดซึมยา และตัวยาไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร ท าให้ผู้ป่วยสะดวก
และให้ความร่วมมือในการรับประทานยาได้มากยิ่งขึ้น  
    คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตขึ้นในประเทศไทย มีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study) ใน Thai 
Healthy Volunteer พบว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างจากยาต้นแบบ แสดงให้เห็นถึง
ความเท่าเทียมกันกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ จึงสามารถใช้ทดแทนยา ต้นแบบได้   
อีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกว่ายาต้นแบบ จึงสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ 
2. เป็นยาที่มีผลการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 75% RH ซึ่งเป็นสภาวะที่สอดคล้องกับ

อุณหภูมิของประเทศไทย (อ้างอิงจาก ASEAN guideline on stability study of drug product) 
3. มีระบบการขนส่งและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน GSDP (Good Storage and 

Distribution Practice) 

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

 
 
 
 

  บริษัท ไบโอแลป จ ากัด      0 2709 2121 - 2 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010120 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาซีลีค็อกซิบ (Celecoxib) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เพนเน็กซ์ (PAINEX)  
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 :  มีนาคม 2562 – มีนาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

ยาซีลีค็อกซิบ (Celecoxib) ขนาดความแรง 400 มิลลิกรัม รูปแบบยาแคปซูล ภายใต้ช่ือทางการค้า เพนเน็กซ์ 
(PAINEX) ยานี้มีข้อบ่งใช้ในการบรรเทาอาการ ankylosing spondylitis รักษาอาการปวดเฉียบพลัน รักษาอาการปวด
ประจ าเดือนชนิดปฐมภูมิ 

ยาเพนเน็กซ์ (PAINEX) เป็นยาที่ได้พัฒนาต ารับยาจนสามารถผลิตในประเทศไทย สามารถทดแทนการน าเข้า
ยาจากต่างประเทศ โดยมีราคาที่ถูกลง ท าให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากข้ึน 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาเพนเน็กซ์ (PAINEX) ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง prostaglandin โดยยับยั้งการท างานของเอนไซม์ 
Cyclooxygenase-2 (COX-2) มีลักษณะเป็นยาแคปซูลสีขาวขุ่น ภายในบรรจุผงแกรนูลสีขาว 
ส าหรับรับประทาน  

2. ยาเพนเน็กซ์ (PAINEX) เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรต ารับ วิจัยและพัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย 
ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GMP/PICs 

3. ยาเพนเน็กซ์ (PAINEX) ผ่านการศึกษาชีวสมมูล พบว่า ทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์
ยาเทียบเท่ากับยาต้นแบบ ดังนั้น ยานี้จึงมีความปลอดภัยและสามารถน ามาใช้ในการรักษาในมนุษย์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ 
 

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

 
 
 
 
 

 

 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด      0 2461 1234 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

 ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010121 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาเฟ็กโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด ์ 
(FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อาวาฟาสท์ 180 (AVAFAST 180)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มีนาคม 2562 – มีนาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

ยาเฟ็กโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด ์(Fexofenadine hydrochloride) หรือยาอาวาฟาสท์ 180 (AVAFAST 180) 
เป็นเมตาบอไลต์ที่ออกฤทธิ์ของเทอร์เฟนนาดีน และออกฤทธิ์เหมือนกับเทอร์เฟนาดีน โดยแข่งกับฮีสตามีนเพื่อจับกับตัวรับ 
H1-receptor ของเซลล์ effector ในระบบทางเดินอาหาร หลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ ยาเฟ็กโซเฟนาดีน  
ไม่สามารถผ่าน blood brain barrier ในสมองได้ จึงท าให้เกิดง่วงซึมลดลง มีข้อบ่งใช้ ดังนี้   

1. ใช้ส าหรับบรรเทาอาการที่เกิดจากเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป 
สามารถรักษาอาการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ จาม น้ ามูกไหล คันในจมูก คันเพดานปาก 
คันคอ คันในตา น้ าตาไหล ตาแดง 

2. ใช้ส าหรับบรรเทาอาการลมพิษผื่นคันเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป 
ยาอาวาฟาสท์ 180 (AVAFAST 180) เป็นยาที่ได้พัฒนาต ารับยาจนสามารถผลิตในประเทศไทย สามารถ

ทดแทนการน าเข้ายาต่างประเทศ โดยมีราคาที่ถูกลง ท าให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากข้ึน 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาอาวาฟาสท์ 180 (AVAFAST 180) เป็นยาที่แข่งกับฮีสตามีนเพื่อจับกับตัวรับ H1-receptor ของ
เซลล์ effector ลักษณะยาเป็นเม็ดรูปยาว นูน ปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีส้มอ่อน เรียบทั้ง
สองด้าน ส าหรับรับประทาน  

2. ยาอาวาฟาสท์ 180 (AVAFAST 180) เป็นยาที่ได้พัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วย
กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs 

3. ยาอาวาฟาสท์ 180 (AVAFAST 180) มีชีวสมมูลทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยา
เทียบเท่ากับยาต้นแบบ ดังนั้น ยานี้จึงมีความปลอดภัยและสามารถน ามาใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ 

 
 

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

 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด      0 2461 1234 
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ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010122 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเลฟฟลโูนไมด์ (Leflunomide) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ลารียา (Lareya) 
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 : มีนาคม 2562 – มีนาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยา Leflunomide ภายใต้ช่ือทางการค้าว่า Lareya นี้เป็นยาสามัญ รูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม เพื่อใช้รักษาโรค
ข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) บรรเทาอาการและอาการแสดงของโรค ช่วยชะลอกระบวนการท าลายของ 
ข้อที่เห็นได้ด้วยภาพทางรังสี ช่วยให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น โดยจัดเป็นยากลุ่ม disease-modifying antirheumatic drug 
(DMARD) และรักษาโรคข้ออักเสบซอไรเอติก (Psoriatic Arthritis) โดยยาต้นแบบในช่ือการค้า Arava ที่น าเข้ามาจ าหน่าย
ในประเทศไทยมีราคาสูง บริษัทจึงได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาโดยการค้นคว้าข้อมูล วิจัยพัฒนาและคัดเลือกสูตรต ารั บ 
ศึกษาความคงสภาพของยา รวมทั้งได้ท าการศึกษาชีวสมมูลเพื่อเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีความทัดเทียมกันทั้ง
ด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  เป็นยาที่ใช้รักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) บรรเทาอาการและอาการแสดง

ของโรค ช่วยชะลอกระบวนการท าลายของข้อที่เห็นได้ด้วยภาพทางรังสี ช่วยให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้ดี
ขึ้น โดยจัดเป็นยากลุ่ม  disease-modifying antirheumayic drug (DMARD) และรักษาโรคข้อ
อักเสบซอไรเอติก (Psoriatic Arthritis) 

2.  เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย โดยมีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalent study) เปรียบเทียบกับ
ยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทัดเทียมกับยาต้นแบบ แต่มีราคา  
ถูกกว่า 

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

 

 

 

 

 

 

  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด     0 2420 1632 - 5 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020009 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องฟอกอากาศส าหรับห้อง ที่มเีทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด 
  (Ultrafine air purifier) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องฟอกอากาศส าหรับห้อง ที่มเีทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด 
 (Ultrafine air purifier) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ร่วมวิจัยกับ 

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)  โดย
ได้รับการถ่ายทอดจาก นายสมศักดิ์  จิตติพลังศรี  ซึ่ ง เป็น 
ผู้ทรงสิทธิบัตร และเป็นกรรมการผู้จัดการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2562 – มีนาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 เครื่องฟอกอากาศ AP-P35  ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถดักจับฝุ่นละเอียดขนาดเล็กระหว่าง ไม่น้อยกว่า 0.1 
ไมครอน หรือที่เรียกว่า PM0.1 และน้อยกว่า 2.5 ไมครอน หรือที่เรียก  PM2.5 ได้ 99.9 เปอร์เซ็นต์ ใน 2 ช่ัวโมง  
ด้วยเทคโนโลยีกรองฝุ่นละเอียดภายในเครื่องฟอกอากาศพัฒนาชุดฟอกอากาศ  และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุม
แผงฟอกอากาศโดยคนไทย   
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. สามารถดักจับฝุ่นละเอียดขนาดเล็กไม่น้อยกว่า 0.1 ไมครอน หรือ PM0.1 และ PM2.5 ได้ > 99.9 
เปอร์เซ็นต์ (จากผลทดสอบภายในพืน้ที่ > 32 ลูกบาศก์เมตร ในเวลา 2 ช่ัวโมงแรก) ทดสอบอ้างอิงตาม
มาตรฐาน JEM1467 

2. สามารถตรวจวัดความเข้มฝุ่นละเอียดขนาดเล็ก PM2.5 หรือฝุ่นขนาด 0.5 – 2.5 ไมครอน ในสภาวะ
ปัจจุบันแล้วแสดงผลความเข้มข้นของฝุ่นละเอียดขนาดเล็ก PM2.5  เป็นหน่วยไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
พร้อมแสดงเกรดสถานะคุณภาพอากาศเป็นแถบสี อ้างอิงตามเกณฑ์ของหน่วยงานสิ่งแวดล้อม
สหรั ฐอ เมริ ก า  US EPA (United States Environmental Protection Agency) ซึ่ ง แบ่ ง เกรด
คุณภาพอากาศในห้องเป็น Good, Moderate, Unhealthy for sensitive groups, Unhealthy, 
Very Unhealthy, Hazardous บนสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งานได้ 

3. ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์ 50-60 เฮิรตซ์ 
4. ใช้เทคโนโลยีระบบกรองอากาศ มีอุปกรณ์ท าให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตแตกตัวเป็นไอออนบังคับ

ให้อนุภาคที่ต่างศักย์มาเกาะติดที่แผงดักจับฝุ่นละอองฟิลเตอร์โดยใช้แรงลมถ่ายเทอากาศ 
เป็นตัวน าพาอนุภาคให้เคลื่อนที่ผ่านแผ่นฟิลเตอร์ ถูกดูดโดยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตที่อยู่ ใน  
แผ่นฟิลเตอร์นั้น และอนุภาคจะถูกดักจับหรือถูกท าลายด้วยไฟฟ้าแรงดันสูงภายในพื้นแผงดักจั บ 
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ฝุ่นละอองฟิลเตอร์ พร้อมด้วยความสามารถควบคุมการท างาน และแสดงผลความเข้มข้นฝุ่นละเอียด
เป็นแถบสีได้ โดยสามารถน าแผงดักจับฝุ่นละอองไปท าความสะอาด และน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

5. สามารถแจ้งเตือนการบ ารุงรักษาชุดกรองฝุ่นละเอียดแต่ละชนิดได้ โดยมีไฟสถานะแต่ละประเภท 
ดังนี ้

5.1 ไฟสถานะแจ้งเตือนบ ารุงรักษา Pre filter 
5.2 ไฟสถานะแจ้งเตือนบ ารุงรักษา Hepa filter 
5.3 ไฟสถานะแจ้งเตือนบ ารุงรักษา Scallop filter 
5.4 ไฟสถานะแจ้งเตือนบ ารุงรักษา Ultrafine filter 

6. มีโหมดการท างาน ดังนี้ 
6.1 การท างานในโหมด Auto เพื่อการใช้งานท่ัวไป 
6.2 การท างานในโหมด Sleep เพื่อใช้งานขณะนอนหลับ 
6.3 การท างานในโหมด Ozone purified เพื่อการปล่อยโอโซน ออกมาภายในเครื่องฟอก 
       อากาศเพื่อฆ่าเชื้อโรค 

7. สามารถปรับระดับความแรงของลมได้ 3 ระดับ (Low) (Medium) (High) 
8. สามารถดูสถานะต่าง ๆ และสามารถควบคุมการท างานของระบบฟอกอากาศ จากสมาร์ทโฟนของ

ผู้ใช้งาน (ท่ีรองรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ผ่าน APP STORE ส าหรับ iOS หรือ GOOGLE PLAY 
ส าหรับ Android)  โดยมีฟังก์ช่ันการท างาน ดังนี ้

8.1 เปิด ปิด เครื่องฟอกอากาศ 
8.2 เปิด ปิด โหมด Ultrafine Particle Removal 
8.3 แจ้งคุณภาพอากาศ 
8.4 ปรับระดับความแรงของพัดลม 
8.5 เปิด ปิด โหมด ozone 
8.6 โหมด Sleep 
8.7 ตั้งเวลา เปิด ปิด เครื่องฟอกอากาศ 
8.8 แจ้งผู้ใช้งานเมื่อถึงก าหนดระยะเวลาบ ารุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ 

9. มีโหมด Ultrafine Particle Removal เมื่อปริมาณฝุ่น PM2.5 เกินเกณฑ์ Good อ้างอิงตามเกณฑ์
ของหน่วยงานสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา US EPA (ปริมาณฝุ่น PM2.5 สูงกว่า 12 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร) เครื่องฟอกอากาศจะเปิดตัวเองอัตโนมัติเพื่อก าจัดฝุ่น PM2.5 ในห้องโดยอัตโนมัติ 

10. ผ่านการทดสอบความเข้ากันทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility : EMC) ทดสอบ
อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC61000-3-2 : 2014, IEC61000-3-3 : 2013 

11. ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1516-2549 : 
เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะด้านความปลอดภัย 
 

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

 
 

  บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด      0 2832 1999 
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