
 

 

คุณลักษณะเฉพาะของยา 
Meropenem ๑ g for injection 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

............................................................................... 
๑. ชื่อยา Meropenem ๑ g for injection 
 
๒. คุณสมบัติท่ัวไป 
 ๒.๑ เป็นผงยาปราศจากเชื้อ สีขาว 
 ๒.๒ ในยา ๑ ขวด ประกอบด้วยตัวยา Meropenem trihydrate หรือ anhydrous Meropenem ซึ่งสมมูล
กับ Meropenem ๑ g และ sodium carbonate 
 ๒.๓ บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ 
 ๒.๔ ฉลากระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาส าคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิตและเลขทะเบียน
ต ารับยาไว้อย่างชัดเจนบนภาชนะบรรจุภัณฑ์ และฉลากบนภาชนะบรรจุ อย่างน้อยต้องระบุชื่อยาหรือส่วนประกอบ
ตัวยาส าคัญ ความแรง วันสิ้นอายุ และเลขที่ผลิต 
 ๒.๕ วันหมดอายุของยาที่ส่งมอบต้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี  นับจากวันที่ส่งมอบ 
    
๓. คุณสมบัติทางเทคนิค 

๓.๑ Identification   ตรวจผ่านตามที่ก าหนดใน Finish product specification 
 ๓.๒ ปริมาณตัวยาส าคัญ   ๙๐.๐ - ๑๒๐.๐% L.A. of Meropenem 
 ๓.๓ pH     ๗.๓ - ๘.๓ in a solution (๑ in ๒๐) 
 ๓.๔ Uniformity of dosage units ตรวจผ่านตามที่ระบุใน Finish product specification 
 ๓.๕ Bacterial endotoxin  ไม่เกิน ๐.๑๒๕ EU/mg of Meropenem 
 ๓.๖ Sterility     sterile 
 ๓.๗ Constituted solution  ตรวจผ่านตามที่ก าหนดใน Finish product specification 
 ๓.๘ Chromatographic Impurities 
  - Impurity with a retention time of about ๐.๔๕ relative to Meropenem ไม่มากกว่า ๐.๘% 
  - Impurity with a retention time of about ๑.๙๐ relative to Meropenem ไม่มากกว่า ๐.๖% 
 ๓.๙ Loss on drying   ๙.๐ - ๑๒.๐%   
 ๓.๑๐ Particulate matter  ตรวจผ่านตามที่ก าหนดใน Finish product specification 
 ๓.๑๑ Content of Sodium  ๘๐.๐ - ๑๒๐.๐% L.A. of Sodium 
  
๔.  เงื่อนไขอ่ืน ๆ 

๔.๑ ส าเนาภาพถ่ายเอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนต ารับยาเพื่อจ าหน่ายในประเทศไทยและส าแดง 
(declare) แหล่งผลิต 

 ๔.๑.๑ ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา (ทย.๒ ทย.๓ ทย.๔ และแต่กรณี) 
๔.๑.๑.๑ ในกรณีที่เป็นยาที่ผลิตในประเทศไทย (หมายถึง ทย.๒) 
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๔.๑.๑.๒ ในกรณีที่เป็นยาน าเข้าเพ่ือการแบ่งบรรจุ (หมายถึง ทย.๓) 
๔.๑.๑.๓ ในกรณีที่เป็นยาน าเข้าจากต่างประเทศ (หมายถึง ทย.๔) 

๔.๑.๒ ใบขอขึ้นทะเบียนยา ทย.๑ ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุมคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ตามท่ีขึ้นทะเบียนไว้ (Finished product specification) กรณีท่ีอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพ่ิมเติมจะต้องแนบเอกสารหรือส าเนาภาพถ่ายการขอแก้ไขมาพร้อม finished product 
specification 

 
 ๔.๒ มาตรฐานการผลิตยา  

๔.๒.๑ ในกรณีที่ยาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต
ยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาของกระทรวงสาธารณสุข (GMP) ในหมวดยาที่เสนอขาย 

  ๔.๒.๒ ในกรณีที่เป็นยาน าเข้าจากต่างประเทศ ต้องมีส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองมาตรฐานการ 
ผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศผู้ผลิตหรือ Certificate of Pharmaceutical  
Products 
 
๔.๓ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ  

๔.๓.๑ ส าเนาภาพถ่ายเอกสารคุณลักษณะของยาที่เสนอราคา 
   ๔.๓.๑.๑ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต (Certification of Analysis)  

ในยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่าง 
   ๔.๓.๑.๒ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ (raw material) ของตัวยาส าคัญที่ใช้ใน 

การผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ 
   ๔.๓.๑.๓ หัวข้อการตรวจที่ส าคัญท่ีต้องแสดงในใบวิเคราะห์วัตถุดิบ ได้แก่ 
   - Specific rotation:   ระหว่าง-๑๗   and -๒๑   
   - Chromatographic purity 
     At relative RT about ๐.๔๕ :  ไม่มากกว่า ๐.๓% 
           At relative RT about ๑.๙๐ :  ไม่มากกว่า ๐.๓% 
     Any other impurities:   ไม่มากกว่า ๐.๑% 

  Sum of all other impurities:  ไม่มากกว่า ๐.๓% 
  Limit of acetone:   ไม่มากกว่า ๐.๐๕% 

 ๔.๔ ยาตัวอย่าง 
ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างยาอย่างน้อย ๓ หน่วยบรรจุภณัฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดงรายละเอียดได้

ครบถ้วนตามที่ก าหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น 
 

 ๔.๕ การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ 
 ๔.๕.๑ อายุของยาที่ส่งมอบต้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี  หรือครึ่งหนึ่งของอายุยานับจากวันส่งมอบ 

  ๔.๕.๒ ต้องส่งส าเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยาที่ส่งมอบของผู้ผลิตและใบวิเคราะห์ 
วัตถุดิบของผู้ผลิตวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยารุ่นเดียวกับยาที่ส่งมอบพร้อมกับใบส่งของ ทุกครั้งที่มีการส่งมอบ  
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  ๔.๕.๓ ในกรณีที่หน่วยราชการท าการสุ่มตัวอย่างยาที่ส่งมอบเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 
ราชการจะท าหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้ขายจะต้องส่งยาเพิ่มอีกตามจ านวนที่หน่วยราชการส่งตรวจ 
วิเคราะห์ และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ในกรณีท่ีพบว่ายาไม่เป็นไปตาม 
คุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้ขาย/หรือผู้ 
ผลิตในครั้งต่อไป 
 ๔.๕.๔ ผู้ขายจะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพด้วยประการใดๆ  
ก่อนก าหนด 

 
๕. เอกสารอ่ืน ๆ  

๕.๑ กรณีท่ีขึ้นทะเบียนยามากกว่า ๒ ปี จะต้องมีส าเนาภาพถ่ายผลการศึกษา Long Term Stability ตามยา
ที่ยื่นเพิ่มเติมในทะเบียนยามาแสดง 

๕.๒ ในกรณีที่เป็นยาที่ต้องผสมก่อนใช้ (Reconstituted powder) จะต้องแสดงผลการศึกษาความคงตัวหลัง
การละลายตามที่ระบุในเอกสารก ากับยา 

 


