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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010136
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

ยาโวริโคนาโซล (Voriconazole)
วานาโซล (ชนิดเม็ด) (Vanazole (Tablet))
บริ ษั ท โรงงานเภสั ช กรรม แอตแลนติ ค จ ากั ด จ้ าง บริ ษั ท
อิ นเตอร์ เ นชั่ น แนล ไบโอ เซอร์ วิ ส จ ากั ด (International Bio
Service Co., Ltd.) วิจัย
บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จากัด
1. บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จากัด
2. บริษัท แอตแลนติค แล็บ จากัด
บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จากัด
พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
Voriconazole เป็นยาต้านเชื้อราในกลุ่ม triazole ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ cytochrome P450-dependent
ของเชื้อรา จึงรบกวนการสังเคราะห์ ergosterol ในเซลล์เมมเบรนของเชื้อรา ทาให้การสร้างเซลล์เมมเบรนถูกยับยั้ง โดยยา
ออกฤทธิ์ ค รอบคลุ มเชื้อราได้กว้ าง ได้ แ ก่ Candida species รวมทั้ ง สายพั นธุ์ ที่ ดื้ อต่ อ fluconazole, Aspergillus spp.,
Scedosporium spp., และ Fusarium spp. ใช้สาหรับรักษาการติดเชื้อราชนิดรุนแรง
คุณลักษณะเฉพาะ
1. วานาโซล 50 มิลลิกรัม เป็นยาเม็ดรูปกลมนูนเคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีคาว่า VNZ50 อีกด้านหนึ่ง
มีคาว่า ATC ในรูปสามเหลี่ยม
2. วานาโซล 200 มิลลิกรัม เป็นยาเม็ดรูปรีนูนเคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีคาว่า VNZ200 อีกด้านหนึ่ง
มีคาว่า ATC ในรูปสามเหลี่ยม
3. ใช้ ส าหรั บ รั กษาการติ ด เชื้ อรา Aspergillus แบบลุ กลาม (Invasive aspergillosis) การติ ด เชื้ อรา
Candida ที่หลอดอาหาร การติดเชื้อ Candida ในเลือดในผู้ป่วยกลุ่ม non-neutropenic การติด
เชื้ อรา Candida แบบลุ กลามทั้ ง ที่ผิ วหนั ง และอวั ยวะภายใน การติ ด เชื้ อราชนิ ดร้ ายแรงจากเชื้อ
Scedosporium opiospermum และเชื้อ Fusarium spp. (รวมทั้ง Fusarium solani) ในผู้ป่ วย
ซึ่งไม่สามารถทนต่อการรักษาด้วยยาชนิดอื่นหรือดื้อต่อการรักษาด้วยยาชนิดอื่น
4. วานาโซล 200 มิลลิกรัม มีการศึกษาชีวสมมูลหรือ Bioequivalence studies ในอาสาสมัครชาวไทย
สุขภาพดี พบว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกับ Vfend® ซึ่งเป็นยาต้นแบบ ดังนั้นจึงมี
ความเท่ าเที ย มกั นทางผลการรั ก ษาสามารถใช้ แ ทนกั น ได้ ช่ วยท าให้ ป ระหยั ด ค่ าใช้ จ่ ายในการ
รักษาพยาบาล
5. วานาโซล 50 มิ ล ลิ กรั ม มี การศึ กษาการละลายในหลอดทดลองเปรี ย บเที ย บกั บ วานาโซล 200
มิลลิกรัม ที่มีชีวสมมูลกับผลิตภัณฑ์ยาอ้างอิง (Vfend®) พบว่าข้อมูลแสดงการละลาย (dissolution
profile) ของวานาโซล 50 มิลลิกรัม มีลักษณะเหมือนกับวานาโซล 200 มิลลิกรัม
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6. วานาโซล (ชนิดเม็ด) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตขึ้นในประเทศไทย ซึ่งได้มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต
ตามหลักเกณฑ์ที่ทัดเทียมและสอดคล้องกับมาตรฐาน GMP/PICs และได้รับการรับรองให้ขึ้นทะเบียน
ตารับยาจากส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข โดยมีราคาถูกกว่ า ยา
ต้นแบบจากต่างประเทศ
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