
 

 

คุณลักษณะเฉพาะของยา 
Alteplase ๕๐ mg powder for injection 

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
............................................................................... 

๑. ชื่อยา   Alteplase ๕๐ mg powder for injection 
 
๒. คุณสมบัติท่ัวไป 
 ๒.๑ รูปแบบ  เป็นผงยารูปแบบ lyophilize ปราศจากเชื้อ ส าหรับฉีดหลอดเลือดด า 
 ๒.๒ ส่วนประกอบ  ประกอบด้วยตัวยา Alteplase (Recombinant human tissue – type  

plasminogen activator) ๕๐ mg 
 ๒.๓ ภาชนะบรรจุ บรรจุในภาชนะยาฉีดปราศจากเชื้อ บรรจุภัณฑ์ป้องกันแสง พร้อม 

สารละลายส าหรับเจือจางยาขนาด ๕๐ ml 
 ๒.๔ ฉลาก  - ระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาส าคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ  

เลขที่ผลิต เลขทะเบียนต ารับยา และวิธีการเก็บรักษาไว้อย่างชัดเจนบน 
ภาชนะบรรจุภัณฑ์  
- บนภาชนะบรรจุยา อย่างน้อยต้องระบุชื่อยา หรือชื่อทางการค้า  
ส่วนประกอบและขนาดความแรงของยา เลขที่ผลิต วันสิ้นอายุไว้ชัดเจน 

    
๓. คุณสมบัติทางเทคนิค 
 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม Finished product specification และ Drug substance 
specification ที่อ้างอิงจากเภสัชต ารับฉบับเดียวกัน ซึ่งได้จดทะเบียนต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เภสัชต ารับที่ใช้อ้างอิงต้องเป็นฉบับที่เทียบเท่าหรือใหม่กว่า กรณีที่ไม่เทียบเท่าแต่เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุต ารายา พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖) ให้ขึ้นกับดุลพินิจของคณะกรรมการประกวดราคายา 
  

๓.๑ Finished product specification(๑)   
 

๑. Biological Potency ๙๐.๐-๑๑๕.๐% on the label in USP Alteplase units, the potency 
bring ๕๘๐,๐๐๐ UPS Alteplase unit/mg of protein 

๒. Protein ๙๕.๐-๑๑๑.๑% of the total protein state on the label 
๓. Identification ตรวจผ่าน 
๔. Constituted solution ตรวจผ่าน 
๕. Single-chain alteplase 
content 

NLT ๖๐% 

๖. Monomer content NLT ๙๕.๐% 
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๗. pH ตรวจผ่านตามที่ระบุใน Finished product specification 
๘. Water ตรวจผ่านตามที่ระบุใน Finished product specification 
๙. Bacterial endotoxins NMT ๑ USP Endotoxin unit per mg 
๑๐. Sterility test ตรวจผ่าน 
๑๑. Uniformity of mass ตรวจผ่าน 
๑๒. Particulate matter 
- ขนาด ≥ ๑๐µm ไม่เกิน 
๖,๐๐๐/container 
- ขนาด ≥ ๒๕µm ไม่เกิน 
๖๐๐/container 

ตรวจผ่าน 

 
๓.๒ Drug substance specification : Alteplase(๑)   
 

๑. Biological Potency ๙๐.๐-๑๑๕.๐% on the label in SP Alteplase units, the potency 
being ๕๘๐,๐๐๐ USP Alteplase units/mg of protein 

๒. Protein content ตรวจผ่าน 
๓. Identification ตรวจผ่าน 
๔. Peptide mapping ตรวจผ่าน 
๕. Bacterial endotoxins NMT ๑ USP endotoxin unit per mg of Alteplase 
๖. Single-chain content NLT ๖๐% 
หมายเหตุ 

- กรณีท่ีจดทะเบียนแจ้งการเว้น (waive) การตรวจสอบวิเคราะห์รายการใด ให้ยื่นแสดงเอกสารหลักฐาน
ดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติด้วย 

- Drug substance specification พิจารณาจากใบวิเคราะห์ของผู้ผลิต drug substance ของ 
ผู้ผลิตส าเร็จรูปฉบับใดฉบับหนึ่ง ซึ่งมีการตรวจวิเคราะห์ครบทุกหัวข้อที่ก าหนด 

 
๔. เงื่อนไขอ่ืนๆ 

๔.๑ ทะเบียนต ารับยา  
ส าเนาภาพถ่ายเอกสารการได้รับอนุญาตข้ึนทะเบียนต ารับยา เพ่ือจ าหน่ายในประเทศไทย และส าแดง 

(declare) แหล่งผลิต 
 ๔.๑.๑ ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา (ทย.๒ ทย.๓ ทย.๔ และแต่กรณี) 

- ในกรณีที่เป็นยาที่ผลิตในประเทศไทย (หมายถึง ทย.๒) 
- ในกรณีที่เป็นยาน าเข้าเพ่ือการแบ่งบรรจุ (หมายถึง ทย.๓) 
- ในกรณีที่เป็นยาน าเข้าจากต่างประเทศ (หมายถึง ทย.๔) 
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๔.๑.๒ ใบค าขอขึ้นทะเบียนยา ทย.๑/ ย.๑ ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการ 
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อก าหนดคุณภาพของ
วัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีท่ีอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม จะต้องแนบเอกสาร
ส าเนาภาพถ่ายการขอแก้ไข (ย.๕) มาพร้อม finished product specification และ/หรือ drug substance 
specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน ๒ ปี ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๒ เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา 
๔.๒.๑ กรณีท่ียาผลิตในประเทศไทย  
ผู้ผลิตต้องส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ

ผลิตยา (GMP-PIC/S) หรือเทียบเท่า ของกระทรวงสาธารณสุข ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตาม
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

  ๔.๒.๒ กรณีท่ีเป็นยาน าเข้าจากต่างประเทศ  
ผู้ผลิตต้องมีส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน

การผลิตยา (GMP-PIC/S) (Pharmaceutical Inspection Co-operation Science) โดยหน่วยงาน 
PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุด ตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศ
ประกวดอิเล็กทรอนิกส์ 

 ๔.๓ เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา (ส าเนาภาพถ่าย) 
  ๔.๓.๑ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต (Certification of analysis) ในยา 

รุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่าง 
  ๔.๓.๒ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาส าคัญ (Drug substance) ที่ใช้ในการ 

ผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ 
 ๔.๓.๓ ในกรณีข้ึนทะเบียนยามากกว่า ๒ ปี จะต้องมีส าเนาภาพถ่ายผลการศึกษา Long Term  
Stability ตามท่ียื่นเพ่ิมเติมในทะเบียนยามาแสดง และได้รับการลงนามรับรองเอกสารจากผู้มีอ านาจ 
ของบริษัท 
 ๔.๓.๔ ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า ๒ ปี จะต้องมีส าเนาภาพถ่ายผลการศึกษาความคงตัว 
ของยาตามท่ียื่นเพ่ิมเติมในทะเบียนยามาแสดง และได้รับการลงนามรับรองเอกสารจากผู้มีอ านาจของ
บริษัท 
 ๔.๓.๕ เนื่องจากเป็นยาที่ต้องละลายก่อนใช้ ต้องแนบเอกสารแสดงความคงตัวของยาภายหลัง 
การละลายและเจือจางด้วยสารน้ าที่เหมาะสมสามารถเข้ากับตัวยาได้ในความเข้มข้นที่ใช้กับผู้ป่วย และ 
ต้องแสดงรายละเอียดซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในเอกสารก ากับยา 

 ๔.๔ ตัวอย่างยา 
  ๔.๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวยาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภณัฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดงรายละเอียด 

ได้ครบถ้วนตามที่ก าหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น 
 ๔.๕ การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ (แสดงเอกสารรับประกัน) 
  ๔.๕.๑ ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใช้ได้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ 
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  ๔.๕.๒ยาทุกงวดที่ส่งมอบจะต้องส่งส าเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ 
๔.๕.๓ กรณีท่ีหน่วยราชการท าการสุ่มตัวอย่างยาที่ส่งมอบ เพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย

ราชการจะท าหนังสือร้องขอตัวอย่าง โดยผู้ขายจะต้องส่งยาเพ่ิมอีกตามจ านวนที่หน่วยราชการส่งตรวจ
วิเคราะห์ และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตาม
คุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาเมื่อใกล้หมดอายุ หรือเมื่อ
เกิดการเสื่อมสภาพด้วยประการใดๆ ก่อนก าหนดโดยไม่มีเงื่อนไข 

 ๔.๖ ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนด ดังนี้  
 ๔.๖.๑ กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
ข้อก าหนด 
 ๔.๖.๒ กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยส านักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยาในช่วงของสัญญาจะซื้อจะขาย 
 ๔.๖.๓ กรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อผู้ 
ป่วยที่ได้รับยา 
๔.๗ หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืนโดยส านักงานคณะ 
กรรมการอาหารและยาในระยะเวลา ๑ ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 
หมายเหตุ อ้างอิงจาก 
  ๑ = The United State Pharmacopoeia ๓๕ 


