คุณลักษณะเฉพาะของยา Iron-sucrose injection
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ชื่อยา Iron-sucrose injection
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นสารละลายใสสีน้าตาลแดง ปราศจากเชื้อส้าหรับฉีด
2. ประกอบด้วยตัวยา Ferric hydroxide in complex with sucrose equivalent to elemental iron
100 mg in water for injection
3. บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ
4. ฉลากระบุวันผลิต, เดือน ปีที่ยาหมดอายุ, เลขที่ผลิต,เลขทะเบียนต้ารับยาไว้อย่างชัดเจน บนภาชนะบรรจุ
5. วันหมดอายุของยาที่ส่งมอบต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. Identification test
2. ปริมาณตัวยาส้าคัญ
3. pH
4. Sterility test
5. Bacterial endotoxin/pyrogen test
6. Particulate matter
7. Specific gravity
8. Alkalinity
9. Absence of low MW Fe(II) and
Fe(III) complexes
10. Limit of Iron (II)
11. Content of chloride

ตรวจผ่าน
95.0 - 105.0 % L.A of Iron
NLT 260 mg/ml&NMT 340 mg/ml of sucrose
10.5-11.1 at 20ºC
ตรวจผ่าน
ตรวจผ่าน
ตรวจผ่าน
NLT 1.135 & NMT 1.165 at 20ºC
NLT 0.5 ml & NMT 0.8 ml of 0.1 N HCl is consumed
per ml of injection
ตรวจผ่าน
NMT 0.4% w/v
NLT 0.012% & NMT 0.025%

เงื่อนไขอื่น ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นส้าเนาภาพถ่ายเอกสารพร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอ้านาจรายละเอียด ดังนี้
1. เอกสารที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนต้ารับยาเพื่อจ้าหน่ายในประเทศไทย และส้าแดง (declare) แหล่งผลิต
1.1 ใบส้าคัญการขึ้นทะเบียนต้ารับยา ได้แก่ ทย.2 ทย.3 ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี
1.2 ใบค้าขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม คุณภาพ
ขอคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (Finished product specification) และข้อก้าหนดคุณภาพของวั ตถุดิบ
(drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสาร การขอแก้ไข
(ย.5) มาพร้อม finished product specification และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวัน
ประกาศสอบราคา และไม่เกิน 2 ปี ณ วันประกาศสอบราคา
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-22. เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานผลิตยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ใน
การผลิต ยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) โดยหน่ว ยงาน PIC/S
participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ
ผลิต ยาของส้า นัก งานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ซึ่งก้าหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและ
ทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมี
ผลการรับรองถึงวันประกาศสอบราคา
2.2 กรณียาน้าเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S
participating authorities หรือ GMP ของประเทศผู้ผลิต ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึง
วันประกาศสอบราคาหรืออายุตลอดชีพแล้วแต่กรณี
3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาส้าเร็จรูปของผู้ผลิต (certificate of analysis finished product)
ในยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่าง
3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาส้าคัญ (certificate of analysis of drug substance) ที่ใช้ใน
การผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ
3.3
เอกสารหรื อ หลั ก ฐานยื น ยั น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรุ่ น การผลิ ต ของวั ต ถุ ดิ บ ของตั ว ยาส้ า คั ญ
(drug substance) ข้อ 3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาส้าเร็จรูป(finished product) ข้อ 3.1
3..4 ผลการศึกษา long term stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับส้านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข
4. ยาที่เสนอเป็นยาที่บริษัทเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้แทนจ้าหน่ายโดยตรง
5. ให้แสดงตัวอย่างจ้านวน 5 amps ในวันยื่นซองเสนอราคา
6. ผู้ขายจะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพก่อนก้าหนด
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