ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010077
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

ยาอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib)
เอ็กซิบ 60 (EXIB 60), เอ็กซิบ 90 (EXIB 90),
เอ็กซิบ 120 (EXIB 120)
บริษัท มิลลิเมด จากัด
บริษัท มิลลิเมด จากัด
บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด
บริษัท มิลลิเมด จากัด
สิงหาคม 2561 - สิงหาคม 2569 (8 ปี)

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
Etoricoxib ขนาดความแรง 60 มิ ล ลิ กรั ม 90 มิ ล ลิ กรั ม และ 120 มิ ล ลิ กรั ม รู ป แบบยาเม็ ด เคลื อ บฟิ ล์ ม
ภายใต้ชื่อการค้า EXIB 60, EXIB 90 และ EXIB 120 ยานี้มีข้อบ่งใช้ในการบรรเทาอาการของโรคข้อเสื่อม (osteoarthritis)
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) อาการโรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด (ankylosing spondylitis) อาการ
ข้ออักเสบชนิดเฉียบพลันเนื่องจากโรคเก๊าท์ (acute gouty arthritis) อาการปวดประจาเดือน (primary dysmenorrhea)
อาการปวดหลังทันตศัลยกรรม อาการปวดภายหลังการผ่าตัดทางนรีเวชภายในช่องท้อง และอาการปวดกระดูก และกล้ามเนื้อ
ชนิดเรื้อรัง รวมถึงอาการปวดหลังเรื้อรัง
EXIB เป็ นยาที่ ไ ด้ พั ฒ นาต ารั บ ยาจากบริ ษัท มิ ล ลิ เ มด จากั ด ซึ่ ง เป็ นผู้ ผ ลิ ต ในประเทศไทย สามารถทดแทน
การสั่ ง ยานาเข้ าจากต่ างประเทศ โดยยามี ร าคาที่ถู กลง แต่ ยั ง คงมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและความปลอดภั ยเทีย บเท่ายาต้นแบบ
และได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว
คุณลักษณะเฉพาะ
1. EXIB 60 เป็นยาเม็ดกลม นูนเล็กน้อย เคลือบฟิล์มสีเขียวอ่อน เรียบทั้งสองด้าน
EXIB 90 เป็นยาเม็ดกลม นูนเล็กน้อย เคลือบฟิล์มสีขาว เรียบทั้งสองด้าน
EXIB 120 เป็นยาเม็ดกลม นูนเล็กน้อย เคลือบฟิล์มสีเขียวอ่อน ด้านหนึ่งเรียบ อีกด้านมีขีดแบ่งครึ่ง
2. EXIB เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรตารับ วิจัยและพัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการ
ผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs
3. EXIB 120 ผ่านการศึกษาชีวสมมูล พบว่า ทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยาเทียบเท่ากับ
ยาต้ น แบบ ดั ง นั้ น ยานี้ จึ ง มี ค วามปลอดภั ย และสามารถน ามาใช้ ใ นการรั ก ษาในมนุ ษย์ ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ
4. EXIB 60 และ EXIB 90 ได้ ถู กนามาศึ กษาการละลาย/ปลดปล่ อ ยตั วยาในหลอดทดลองเที ย บกั บ
ยาต้นแบบ EXIB 120 ตามหลักการ Dose proportionality พบว่ามีค่าการละลาย/ปลดปล่อยตัวยา
ไม่แตกต่างกัน จึงสามารถออกฤทธิ์ได้เท่าเทียบกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ
หมายเหตุ :

ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561
- เพิ่มขนาด 60 มิลลิกรัม และ 90 มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561
- ทบทวนสิ ท ธิ ใ นการขึ้ นบั ญ ชี นวั ต กรรมไทย (สิ้ นสุ ด สิ ง หาคม 2564) เป็ น 8 ปี ตามสิ ท ธิ เ ดิ มที่ เ หลื ออยู่
นับตั้งแต่เดือนที่ประกาศขึ้นบัญ ชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดสิงหาคม 2569) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับ
การรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยาอิทอริค็อกซิบ
(Etoricoxib) แล้ว ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563

บริษัท มิลลิเมด จากัด
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