
 

 

คุณลักษณะเฉพาะของยา 
Salmeterol + Fluticasone accuhaler (๕๐ mcg + ๒๕๐ mcg)/dose ๖๐ doses 

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

๑. ชื่อยา Salmeterol + Fluticasone accuhaler (๕๐ mcg + ๒๕๐ mcg)/dose ๖๐ doses 
 
๒. คุณสมบัติท่ัวไป 
 ๒.๑ เป็นยาพ่นสูดทางปาก รูปแบบ accuhaler 
 ๒.๒ ประกอบด้วยตัวยา Salmeterol ๕๐ mcg และ  Fluticasone propionate ๒๕๐ mcg ต่อการ
พ่น ๑ ครั้ง จ านวน ๖๐ doses 
 ๒.๓ บรรจุในอุปกรณ์พลาสติก ซึ่งภายในบรรจุ ๖๐ บลิสเตอร์ เรียงบนแถบอลูมิเนียม 
 ๒.๔ มีฉลากระบุวันผลิต เดือน ปีที่ยาหมดอายุ เลขท่ีผลิต เลขทะเบียนต ารับยาไว้อย่างชัดเจนบน
ภาชนะบรรจุ 
 ๒.๕ วันหมดอายุของยาที่ส่งมอบมากกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบ 
 
๓. คุณสมบัติทางเทคนิค 
 ๓.๑ Identification test (HPLC)    ตรวจผ่าน 
 ๓.๒ Identification test (UV)    ตรวจผ่าน 
 ๓.๓ ปริมาณเฉลี่ยของ Salmeterol   ๔๘.๘ - ๕๓.๘ 
       ต่อ ๑ blister (ไมโครกรัม)    (๙๗.๕ - ๑๐๗.๕% LC) 
 ๓.๔ ปริมาณเฉลี่ยของ Fluticasone   ๒๓๑ - ๒๖๙ 

      propionate ต่อ ๑ blister (ไมโครกรัม)  (๙๒.๕ - ๑๐๗.๕% LC) 
๓.๕ Content Uniformity (Salmeterol)   ตรงตามข้อก าหนด 
๓.๖ Content Uniformity (Fluticasone propionate) ตรงตามข้อก าหนด 
๓.๗ Mean Fine particle mass ของ Fluticasone  ๓๗.๕ - ๗๕ (ไมโครกรัม/บลิสเตอร์) 
      propionate โดยวิธี Cascade Impaction 
๓.๘ Mean Fine particle mass ของ Salmeterol  > ๗.๕ (ไมโครกรัม/บลิสเตอร์) 
      โดยวิธี Cascade Impaction   

๔. เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
๔.๑ เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนต ารับยาเพ่ือจ าหน่ายในประเทศไทยและส าแดง (declare) 

แหล่งผลิต 
 ๔.๑.๑ ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา (ทย.๒ ทย.๓ ทย.๔ หรือ ย.๒ แล้วแต่กรณี) 

๔.๑.๒ ใบค าขอขึ้นทะเบียน ทย.๑ หรือ ย.๑ ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการ 
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อก าหนด 
คุณภาพของวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิม 
เติม จะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.๕) มาพร้อม finished product specification และ/หรือ  
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drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และไม่ 
เกิน ๒ ปี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 

 ๔.๒ เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา 
๔.๒.๑ กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลัก 
เกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation 

Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือมีเอกสารรับรองการผลิตยาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งก าหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
ยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขายฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๒.๒ กรณียาน าเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation  
Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities 
 

 ๔.๓ เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา 
  ๔.๓.๑ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาส าเร็จรูปของผู้ผลิต (Certificate of  

analysis of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่าง 
  ๔.๓.๒ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาส าคัญ (Certificate of analysis of  

substance) ที่ใช้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ 
  ๔.๓.๓ เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยา 

ส าคัญ (Drug substance) ข้อ ๔.๓.๒ กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาส าเร็จรูป (finished product)  
ข้อ ๔.๓.๑  

  ๔.๓.๔ ผลการศึกษา long term stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  

  ๔.๓.๕ กรณีเป็นยากลุ่ม biological products ที่เป็น vaccines, blood products ต้องมี 
เอกสารรับรองรุ่นการผลิต (lot release) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

 
 ๔.๔ การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ 
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  ๔.๔.๑ ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใช้ได้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ 
  ๔.๔.๒ ยาทุกงวดที่ส่งมอบจะต้องส่งส าเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่ง 

มอบ 
  ๔.๔.๓ กรณีท่ีหน่วยราชการท าการสุ่มตัวอย่างยาที่ส่งมอบเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ  

หน่วยราชการจะท าหนังสือร้องขอตัวอย่าง โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพ่ิมอีกตามจ านวนที่ 
หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีที่พบ 
ว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาดัง 
กล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป 

  ๔.๔.๔ ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาหมดอายุ หรือเม่ือเกิดการเสื่อมสภาพ 
ด้วยประการใดๆ ก่อนก าหนด โดยไม่มีเงื่อนไข 
๔.๕ ตัวอย่างยา 
ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างยาอย่างน้อย ๓ หน่วยบรรจภุัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดงรายละเอียดได้
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น 
 


