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ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
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สารเสริมชีวนะ บาซิลลัส ซับทิลิส ชนิดน้า ส้าหรับสัตว์
ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ (TPI - PROBIOTICS)
1. ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ ส้าหรับ โค กระบือ
(TPI - PROBIOTICS FOR CATTLE)
2. ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ ส้าหรับ สุกร
(TPI - PROBIOTICS FOR SWINE)
3. ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ ส้าหรับ ไก่
(TPI - PROBIOTICS FOR CHICKENS)
4. ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ ส้าหรับ ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา
(TPI - PROBIOTICS FOR POULTRY AND AQUACULTURE)
5. ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ ส้าหรับ สุนัข
(TPI - PROBIOTICS FOR DOG)
บริษัท ทีพีไอ ไบโอ ฟาร์มาซูติคอลส์ จ้ากัด
บริษัท ทีพีไอ ไบโอ ฟาร์มาซูติคอลส์ จ้ากัด
บริษัท ทีพีไอ พาณิชย์ จ้ากัด
บริษัท ทีพีไอ ไบโอ ฟาร์มาซูติคอลส์ จ้ากัด
ตุลาคม 2564 – สิงหาคม 2571 (6 ปี 10 เดือน)

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ประเภทสารผสมล่วงหน้า (Premix) ชนิดสารเสริมชีวนะ
(Probiotics) มีลักษณะเป็นของเหลวสีน้าตาลเข้ม ที่ประกอบด้วยน้าหมักที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชือ ซึ่งได้จากกระบวนการหมัก
วัสดุอินทรีย์กับเชือจุลินทรีย์ส้าหรับหมัก และจุลินทรีย์ กลุ่มโพรไบโอติก บาซิลลัส ซับทิลิส (Bacillus subtilis) ที่ผ่านการ
คัดเชือจุลินทรีย์ตามธรรมชาติและมีถิ่นก้าเนิดในประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ คือ เป็นสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่ไม่สร้ าง
ยีนดือยาปฏิชีวนะกลุ่ม 𝛽- lactamase and Extended - spectrum beta - lactamases, Polymyxin, Quinolones, Carbapenem,
Vancomycin, Macrolide, Tetracycline, Aminoglycosides, Chloramphenicol, Trimethoprim, Sulphonamides แ ล ะ
สายพั น ธุ์ Bacillus subtilis ยั งสามารถสร้ า งสปอร์ ไ ด้ เ มื่อ เจอสภาวะไม่เ หมาะสม เช่ น อาหารเหลื อ ค้ า งในรางอาหาร
หรือยาปฏิชีวนะ ท้าให้ปริมาณเชือไม่ลดลงหรือถูกท้าลายไปเมื่อสัตว์ยังกินอาหารไม่หมด ซึ่งแตกต่างจากเชือจุลินทรีย์
บางกลุ่มที่ไวต่อสภาวะแวดล้อม ท้าให้เชือลดลงหรือถูกท้าลายไป
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ – โปรไบโอติกส์ ประกอบด้วย
1) น้ า หมั ก ที่ ผ่า นการนึ่ งฆ่า เชื อ ซึ่ งได้ จ ากกระบวนการหมักวั สดุอิ น ทรี ย์จากเศษผัก , เศษผลไม้ ,
กากน้าตาล, น้า และหัวเชือจุลินทรีย์ส้าหรับหมัก โดยผ่านกระบวนการหมักวัตถุดิบที่เหมาะสม
จนได้น้าหมักอินทรีย์สีน้าตาลเข้ม ที่ปราศจากสารฆ่าแมลงกลุ่ม Carbamate, Organochlorine,
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Organophosphat Pyrethroid และไม่พบโลหะหนัก As, Cd, Pd และ Hg เกินกว่าค่ามาตรฐาน
ก้าหนด
2) จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี ชี วิ ต กลุ่ ม โพรไบโอติ ก บาซิ ล ลั ส ซั บ ทิ ลิ ส (Bacillus subtilis) (Non antibiotic
producind strains only) ในระดับไม่ต่้ากว่า 1.0 x 106 CFU/ml
ปราศจากเชือก่อโรค Coliform, E.coli, Salmonella spp.
ปราศจากสารพิษ Afatoxin และไม่พบโลหะหนัก As, Cd, Pb และ Hg เกินกว่าค่ามาตรฐานก้าหนด
เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานทันที โดยการคลุกเคล้ากับอาหารหรือน้าให้สัตว์กิน ตามอัตราการใช้งาน
1 ลิตรต่ออาหารสัตว์ 100 กิโลกรัม หรือ 10 มิลลิลิตรต่ออาหารสัตว์ 1 กิโลกรัม
มี ทั งหมด 5 สู ต ร ซึ่ งแต่ ล ะสูตรมีอ งค์ป ระกอบและอั ตราการใช้ งานเหมื อนกั น สามารถใช้ได้กับ
สัตว์เศรษฐกิจ คือ สัตว์ปีก ได้แก่ ไก่ เป็ด, สัตว์บก ได้แก่ โค กระบือ สุกร, สัตว์น้า ได้แก่ กุ้ง ปลา
และสัตว์เลียง ได้แก่ สุนัข
มีอายุการใช้งาน 6 เดือน นับจากวันที่ผลิต
ค้าเตือนและข้อควรระวัง คือ เขย่าขวดก่อนการใช้งาน, ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิ 4 – 8 องศาเซลเซียส
เพื่อรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และควรเก็บให้พ้นจากมือเด็ก
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