ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010222
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin capsule)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
พรีกาบาลิน 75 ยูโรดรัก (Pregabalin 75 Eurodrug)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
กรกฎาคม 2564 - สิงหาคม 2565 (1 ปี 1 เดือน)
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ยาพรีกาบาลิน 75 ยูโรดรัก เป็นผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ ประกอบด้วยตัวยาพรีกาบาลิน ขนาดความแรง 75
มิลลิกรัม Pregabalin จับกับหน่วยย่อย alpha2-delta ของ voltage-gated calcium channels ภายในระบบประสาท
ส่วนกลางและกระตุ้นการนาเข้าของแคลเซียมที่ปลายประสาท ทาให้เกิดการยับยั้งการหลั่งของสารสื่อประสาทประเภทมี
ฤทธิ์ ก ระตุ้ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย glutamate, norepinephrine (noradrenaline), serotonin, dopamine, substance P
และ calcitonin gene-related peptide ถึ งแม้ ว่ า Pregabalin จะมี โ ครงสร้า งที่ สัมพั น ธ์ กั บ GABA แต่ ก็ ไ ม่ จั บ กับตัวรับ
GABA หรือ benzodiazepine ด้วยกลไกข้างต้นจึงสามารถรักษาอาการปวดปลายประสาท เป็นยาเสริมกับยากันชักตัวอื่น ๆ
ในการรักษา partial seizures ในผู้ใหญ่ และรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นในผู้ใหญ่
ยาพรีกาบาลิน 75 ยูโรดรัก ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาในด้านสูตรตารับที่ให้การแตกตัวและการละลายที่ดี ไม่
แตกต่างจากยาต้นแบบ รวมทั้งผ่านการศึกษาความคงสภาพเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ยาพรีกาบาลิน 75 ยูโรดรัก มีความคง
สภาพที่ดีตลอดอายุยา นอกจากนั้นยาพรีกาบาลิน 75 ยูโรดรัก มีการศึกษาชีวสมมูลเทียบกับยาต้นแบบไลริก้า 75 ผู้วิจัยจึง
ดาเนินการยื่นรายงานการศึกษาชีวสมมูลเทียบกับยาต้นแบบ (ตามหนังสืออนุมัติรายงานการศึกษาชีวสมมูลที่แนบมา) ซึ่งเป็น
การยืนยันได้ว่ายาพรีกาบาลิน 75 ยูโรดรักมีความสามารถในการรักษาไม่แตกต่างจากยาต้นแบบ
ในส่วนของคุณภาพ ยาพรีกาบาลิน 75 ยูโรดรัก ได้ผ่านการพิจารณาทั้งในส่วนของสูตร กระบวนการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบความถูกต้องในการผลิต (Process validation) และข้อมูลความคงตัวของผลิตภัณฑ์ เป็นไปตาม
หลั ก เกณฑ์ ทุ ก ประการ ดั งนั้ น ยาพรี ก าบาลิ น 75 ยู โ รดรั ก จึ งได้ รั บ การอนุ มั ติก ารขึ้ น ทะเบีย นตารั บ ยาจากส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้สามารถผลิตและจาหน่ายได้
ในส่วนของระบบการจัดการการผลิตและการควบคุมคุณภาพ ยาพรีกาบาลิน 75 ยูโรดรัก ผลิตและจาหน่าย
โดย บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด ซึ่งได้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ผลิตและบรรจุโดยโรงงาน
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศไทย
คุณลักษณะเฉพาะ
1. Pregabalin 75 Eurodrug (พรีกาบาลิน 75 ยูโรดรัก) ประกอบด้วยตัวยาสาคัญคือ พรีกาบาลิน
(Pregabalin) ขนาดความแรง 75 มิ ล ลิ ก รั ม ยั บ ยั้ งการหลั่ งของสารสื่ อ ประสาทประเภทมี ฤ ทธิ์
ก ร ะ ตุ้ น ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย glutamate, norepinephrine (noradrenaline), serotonin,
dopamine, substance P และ calcitonin gene-related peptide
2. ยา Pregabalin รักษาอาการปวดปลายประสาท เป็นยาเสริมกับยากันชักตัวอื่นๆ ในการรักษา
partial seizures ในผู้ใหญ่ และ รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นในผู้ใหญ่

3. ยาพรีกาบาลิน 75 ยูโรดรัก ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาในด้านสูตรตารับที่ได้การแตกตัวและละลายที่ดี
ไม่ต่างจากยาต้นแบบ อีกทั้งมีการศึกษาความคงสภาพการศึกษาชีวสมมูลเทียบกับยาต้นแบบไลริก้า 75
4. พรีกาบาลิน 75 ยูโรดรัก ผลิตและจาหน่ายโดย บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด ซึ่งได้รับการรับรองระบบ
การจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ผลิตและบรรจุโดยโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
GMP/PICs จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศไทย
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