ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010184
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาเลโวฟล็อกซาซิน (Levofloxacin)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
โวฟล็อก - 250 (VOFLOX - 250) และ โวฟล็อก - 500 (VOFLOX - 500)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท มิลลิเมด จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท มิลลิเมด จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท มิลลิเมด จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
พฤษภาคม 2563 - พฤษภาคม 2570 (7 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ยา Levofloxacin ภายใต้ ชื่ อ การค้ า VOFLOX - 250 และ VOFLOX - 500 ขนาด 250 มิ ล ลิ ก รั ม และ
ขนาด 500 มิลลิกรัม ตามลาดับ รูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ยา Levofloxacin เป็น s (-) enantiomer ของยา ofloxacin
เป็นยาในกลุ่มควิโ นโลนส์ (quinolones) ซึ่งมีผลยับยั้งเอนไซม์ DNA gyrase ของแบคทีเรียที่มีความไวต่ อยานี้ มีข้อบ่ง ใช้
ส าหรั บ รั กษาการติ ด เชื้ อที่ ไ วต่อยานี้ ได้ แ ก่ โรคหลอดลมอั กเสบเรื้ อรัง กาเริบ เฉีย บพลั น โรคโพรงจมู กอั กเสบเฉี ยบพลัน
โรคกรวยไตอักเสบเฉียบพลัน โรคต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังจากการติดเชื้อแบคทีเรีย โรคปอดอักเสบชุมชน โรคปอดอักเสบ
จากการติดเชื้อในโรงพยาบาล การติดเชื้อที่ผิวหนังชนิดแทรกซ้ อน การติดเชื้อที่ผิวหนังชนิดไม่แทรกซ้อน (รุนแรงน้อยถึ ง
ปานกลาง) การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ (ชนิดแทรกซ้อนและไม่แทรกซ้อน) ใช้เป็น Third – line therapy สาหรับ
การติดเชื้อในกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่วนต้น ยา VOFLOX – 250 และ VOFLOX – 500 เป็นยาที่ได้พัฒนาตารับยา
จากบริษัท มิลลิเมด จากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตในประเทศ ผู้ป่วยจึงสามารถเข้ าถึ งยาได้ มากยิ่ งขึ้ น โดยยังคงมี ประสิทธิภาพและ
ความปลอดภั ยเที ยบเท่ากั บยาอ้ างอิ ง ท าให้ ผู้ ป่ วยมี โอกาสได้ ใช้ยาและสามารถเข้ าถึงการใช้ยาในการรักษาโรคมากขึ้ นและ
ได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว (อย.)
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยา VOFLOX - 250 : ยาเม็ดรูปยาว นูนเล็กน้อย ปลายมน เคลือบฟิล์มสีส้มอมชมพู ด้านหนึ่งมีขีดแบ่ง
ครึ่ง อีกด้านหนึ่งเรียบ
ยา VOFLOX - 500 : ยาเม็ดรูปยาว นูนเล็กน้อย ปลายมน เคลือบฟิล์มสีส้มอมชมพู ด้านหนึ่งมีขีดแบ่ง
ครึ่ง อีกด้านหนึ่งเรียบ
2. ยา VOFLOX - 250 และ ยา VOFLOX - 500 เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรตารั บ วิจัยและพัฒนาจนสามารถ
ผลิ ต ในประเทศไทย ด้ ว ยกระบวนการผลิ ต และควบคุ ม คุ ณ ภาพมาตรฐานการผลิ ต ที่ ดี ที่ ไ ด้ รั บ
การรับรองมาตรฐาน GMP/PICs
3. การละลายในหลอดทดลองของผลิตภัณฑ์ยาทดสอบ Levofloxacin 250 mg film-coated tablets
(VOFLOX - 250) เทียบกับผลิตภัณฑ์ยาอ้างอิง CRAVIT® TAB 250 พบว่ายาทั้งสองมีค่าการละลาย
สูงมาก (very rapid dissolving) โดยผลิตภัณฑ์ทั้งสองมี การปลดปล่ อยตั วยาส าคั ญมากกว่ า 85%
ภายในเวลา 15 นาที ดังนั้นผลิตภัณฑ์ยา VOFLOX - 250 จึงมีความเท่าเทียมกันทางเภสัชกรรมกับ
ผลิตภัณฑ์ยาอ้างอิง

4. การละลายในหลอดทดลองของผลิตภัณฑ์ยาทดสอบ Levofloxacin 500 mg film-coated tablets
(VOFLOX - 500) เทียบกับผลิตภัณฑ์ยาอ้างอิง CRAVIT® TAB 500 พบว่ายาทั้งสองมีค่าการละลาย
สูงมาก (very rapid dissolving) โดยผลิตภัณฑ์ทั้งสองมี การปลดปล่ อยตั วยาส าคั ญมากกว่ า 85%
ภายในเวลา 15 นาที ดังนั้นผลิตภัณฑ์ยา VOFLOX - 500 จึงมีความเท่าเทียมกันทางเภสัชกรรมกับ
ผลิตภัณฑ์ยาอ้างอิง
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บริษัท มิลลิเมด จากัด
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