ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010189
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :

ยากาบาเพนติน (Gabapentin)
นิวเพนติน 300 (Neupentin 300 tab), นิวเพนติน 400
(Neupentin 400 tab) และนิวเพนติน 600 (Neupentin 600 tab)
บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด
บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด
บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด
นิวเพนติน 300 : มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2566 (3 ปี)
นิวเพนติน 400 : มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2566 (3 ปี)
นิวเพนติน 600 : มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2568 (5 ปี)

คุณสมบัตินวัตกรรม :
1. ยาเม็ดนิวเพนติน 300, 400 และ 600 เป็นผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ ประกอบด้วยตัวยากาบาเพนติน ขนาด
ความแรง 300, 400 และ 600 มิลลิกรัม ตามลาดับ เป็นยาในกลุ่ มยากั นชั ก โดยตัวยาจะออกฤทธิ์ยับ ยั้ง การหลั่ ง ของ
สารสื่ อ ประสาท (Mono-amine neurotransmitters) อี ก ทั้ ง ลดความตื่ น ตั ว ของ Axon นอกจากนี้ ยั ง เข้ า ไปรบกวน
การแลกเปลี่ยนแคลเซียมของเซลล์ประสาทในสมอง (Cortical Neurons) ด้วยกลไกข้างต้นจึงสามารถบรรเทาอาการชัก
และลดอาการเจ็บปวดที่เกิดจากเส้นประสาทได้
2. ยาเม็ดนิวเพนติน 300, 400 และ 600 สามารถรักษาอาการชักแบบเฉพาะที่ที่มีหรือไม่มีอาการชักทั่วไป
ร่วมด้วยในผู้ป่วยลมชักที่มีอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป อีกทั้งสามารถรักษาอาการปวดปลายประสาทหลังจากเป็นงูสวัดและ
อาการปวดปลายประสาทที่เกิดจากโรคเบาหวาน
3. ยาเม็ดนิวเพนติน 300 และ 400 ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาในด้านสูตรตารับที่ให้การแตกตัวและละลาย
ที่ดีไม่แตกต่างจากยาต้นแบบ รวมทั้งผ่า นการศึ กษาความคงสภาพเพื่ อยื นยั นว่ าผลิต ภั ณฑ์ย านิ วเพนติ น 300 และ 400
มีความคงสภาพที่ดีตลอดอายุยา นอกจากนั้นนิวเพนติน 300 และ 400 มีการศึกษาเพื่อยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลโดยการ
ทาการศึกษาเปรียบเทียบการละลายในหลอดทดลองกับยานิวเพนติน 600 เนื่องจากสูตรตารับของยานิวเพนติน 300 และ
400 มีปริมาณตัวยาสาคัญและยาไม่สาคัญเป็นสัดส่วนกับยานิวเพนติน 600
4. ยาเม็ ด นิ วเพนติ น 600 ได้ ผ่ านการวิ จัย และพั ฒ นาในด้ า นสู ต รต ารั บ ที่ ใ ห้ ก ารแตกตั วและละลา ยที่ ดี
ไม่แตกต่างจากยาต้นแบบ รวมทั้งผ่านการศึกษาความคงสภาพเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ยานิวเพนติน 600 มีความคงสภาพที่ดี
ตลอดอายุยา นอกจากนั้นนิวเพนติน 600 มีการศึกษาชีวสมมูลเทียบกับยาต้นแบบนิวรอนติน 600 ในอาสาสมัครสุข ภาพดี
จากการศึกษาชีวสมมูลนี้พบว่า นิวเพนติน 600 มีชีวสมมูลเมื่อเทียบกับยาต้นแบบนิวรอนติน 600 ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่า
นิวเพนติน 600 มีความสามาถในการรักษาอาการชักและอาการปวดปลายประสาทไม่แตกต่างจากยาต้นแบบ
5. ในส่ วนของคุ ณภาพ ยาเม็ ด นิ วเพนติ น 300 400 และ 600 ได้ ผ่ านการพิ จารณาทั้ ง ในส่ ว นของสู ต ร
กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบความถูกต้องในการผลิต (Process Validation) และข้อมูลความคงตัว
ของผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการ ดังนั้น ยาเม็ดนิวเพนติน 600 จึงได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนตารับ ยา
จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้สามารถผลิตและจาหน่ายได้

6. ในส่วนของระบบการจัด การการผลิ ตและการควบคุ มคุ ณภาพ ยาเม็ด นิวเพนติ น 300 400 และ 600
ผลิ ต และจาหน่ ายโดย บริ ษัท โปลิ ฟ าร์ ม จากั ด ซึ่ ง ได้ รั บ การรั บรองระบบการจั ด การตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
ผลิตและบรรจุโดยโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในประเทศไทย
7. ยาเม็ดนิวเพนติน 600 ได้รับการรับรองมาตรฐานในการวิเคราะห์ยา ISO/IEC 17025 : 2005 จากสานัก
มาตรฐานห้องปฎิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข
++++++++++++++++++++

บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด
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