คุณลักษณะเฉพาะของยา OFLOXACIN 200 MG. TABLETS
คุณสมบัติทวั่ ไป
1. เป็ นยาเม็ดสาหรับรับประทาน
2. ประกอบด้วยตัวยา Ofloxacin 200 mg.
3. บรรจุในแผงอลูมิเนียมฟอยด์หรื blister pack ป้ องกันแสงและความชื้นได้
4. บนแผงอลูมิเนียมฟอยล์ หรื อ blister pack ต้องระบุวนั เดือน ปี ที่ยาหมดอายุ, เลขที่ผลิตไว้
ชัดเจน
5. ฉลากระบุวนั ผลิต, ระยะเวลาการหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตารับยาไว้ชดั เจนปรากฏ
บนภาชนะบรรจุ
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. Identification Test
2. ปริ มาณตัวยาสาคัญ
3. Uniformity of dosage units
4. Dissolution time
5. Disintegration time

ตรวจผ่าน ตรงตามที่ระบุใน finished product specification
90.0-110.0% LA of Ofloxacin
ตรวจผ่าน ตรงตามที่ระบุใน finished product specification
ละลายไม่นอ้ ยกว่า 80% (Q) of L.A. ภายในเวลา 30 นาที
ภายในเวลา 30 นาที

เงื่อนไขอืน่ ๆ
1. สาเนาภาพถ่ายเอกสารการได้รับอนุ ญาตขึ้นทะเบียนตารับยาเพื่อจาหน่ายในประเทศไทย และสาแดง
(declare) แหล่งผลิต
1.1 ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา (ทย.2 , ทย.3 , ทย.4 แล้วแต่กรณี )
1.1.1 ในกรณี ที่เป็ นยาที่ผลิตในประเทศไทย (หมายถึง ทย.2)
1.1.2 ในกรณี ที่เป็ นยานาเข้าเพื่อการแบ่งบรรจุ (หมายถึง ทย.3)
1.1.3 ในกรณี ที่เป็ นยานาเข้าจากต่างประเทศ (หมายถึง ทย.4)
1.2 ใบคาขอขึ้นทะเบียนยา ทย. 1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ตามที่ข้ ึนทะเบียนไว้ (finished product specification) กรณี ที่อยูร่ ะหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพิม่ เติมจะต้องแนบเอกสารหรื อสาเนาภาพถ่ายการขอแก้ไขมาพร้อม finished product specification
2. ยาที่ผลิตในประเทศไทย ผูผ้ ลิตต้องมีสาเนาภาพถ่ายหนังสื อรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตยาของกระทรวงสาธารณสุ ข (GMP) ในหมวดยาที่เสนอขาย ในกรณี ที่เป็ นยานาเข้า

จากต่างประเทศ ผูผ้ ลิตต้องมีสาเนาภาพถ่ายหนังสื อรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วธิ ี การที่ดีใน
การผลิตยาของประเทศผูผ้ ลิต หรื อ Certificate of pharmaceutical products
3. สาเนาภาพถ่ายเอกสารคุณลักษณะของยาที่เสนอราคา
3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ของผูผ้ ลิต (Certification of analysis) ในยารุ่ นที่ส่งเป็ น
ตัวอย่าง
3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ (Raw material) ที่เป็ นตัวยาสาคัญทั้งของบริ ษทั ผูผ้ ลิตยาและ
บริ ษทั ผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยารุ่ นที่ส่งเป็ นตัวอย่าง
4. ยาที่เสนอเป็ นยาที่บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตหรื อเป็ นผูแ้ ทนจาหน่ายโดยตรง (แสดงเอกสารรับรอง)
5. ผูเ้ สนอราคาต้องส่ งตัวอย่างยาอย่างน้อย 5 หน่วยบรรจุ ซึ่งเป็ นตัวแทนแสดงรายละเอียดได้ครบถ้วน
ตามที่กาหนดในหัวข้อ คุณสมบัติทวั่ ไป ข้างต้น โดยถือว่าตัวอย่างยานี้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของหน่วยราชการ ซึ่ง
หน่วยราชการมีสิทธิที่จะนาไปทดสอบใด ๆ ได้
6. การประกันคุณภาพของยาที่ส่งมอบ (ให้ แสดงเอกสารการรับประกัน)
6.1 อายุของยาที่ส่งมอบต้องไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของอายุยาจริ ง นับจากวันส่ งมอบ
6.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบจะต้องส่ งสาเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่ นที่ส่งมอบของ
ผูผ้ ลิต และใบวิเคราะห์วตั ถุดิบของผูผ้ ลิตวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยารุ่ นที่ส่งมอบ ในกรณี ที่หน่วยราชการทาการ
สุ่ มตัวอย่างยาที่ส่งมอบเพื่อส่ งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วยราชการจะทาหนังสื อร้องขอตัวอย่างยา โดย
ทางบริ ษทั จะต้องส่ งยาเพิ่มอีกตามจานวนที่หน่วยราชการส่ งตรวจวิเคราะห์
และหากมีค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจวิเคราะห์ทางบริ ษทั ต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ในกรณี ที่พบว่ายาไม่เป็ นไปตามคุณลักษณะเฉพาะและ/หรื อ
ผลการวิเคราะห์ไม่ได้มาตรฐานและ/หรื อมีปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพการใช้งาน
ทางบริ ษทั ซึ่งเป็ นผูข้ าย
จะต้องรี บจัดส่ งยารุ่ นอื่นที่ได้มาตรฐานมาเปลี่ยนให้โรงพยาบาลในจานวนที่เท่ากัน โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ
ทั้งสิ้ น นอกจากนั้นหน่วยราชการยังมีสิทธิ ยกเลิกสัญญาการจัดซื้ อที่เหลืออยูท่ ้ งั หมดก็ได้และของดเว้นสิ ทธิ
ในการพิจารณาผลิตภัณฑ์ชนิ ดนั้นหรื อในประเภทนั้น จนกว่าทางบริ ษทั ได้ดาเนินการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
ทั้งนี้ข้ ึนกับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดหายาและเวชภัณฑ์ร่วมระดับจังหวัด
6.3 ผูข้ ายต้องรับผิดชอบให้แลกเปลี่ยนยา กรณี ที่ยาหมดอายุหรื อใกล้หมดอายุหรื อเมื่อเกิดการ
เสื่ อมสภาพด้วยประการใด ๆ ก่อนกาหนด เป็ นยาที่มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของผูป้ ่ วย
โดยแลกเปลี่ยนเต็มจานวน และคณะกรรมการขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะยกเลิกสัญญาจะซื้ อจะขายที่ทากับบริ ษทั
และสามารถจัดซื้ อยาจากบริ ษทั อื่นได้ทนั ที
7. ผูข้ ายยินยอมให้ผซู ้ ้ื อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาหาก
7.1 เป็ นรายการที่ถูกตัดออกจากบัญชีโรงพยาบาล
7.2 ผลการรักษาไม่ได้ผลดี โดยการยืนยันผลการใช้จากแพทย์กลุ่มงานนั้น หรื อมีหลักฐานยืนยัน
ทางการแพทย์

8. ผูข้ ายจะต้องขายยาในราคาไม่แพงกว่าที่ขายให้หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดและต่างจังหวัด ไม่วา่ จัดซื้ อด้วย
วิธีใด ๆ (ในปี งบประมาณเดียวกัน) หากพบว่าราคาแพงกว่าที่ขายให้หน่วยงานต่างๆ ผูข้ ายยินดีคืนเงินส่ วน
ที่เกินให้กบั โรงพยาบาล และถ้า สตง. ตรวจพบ ผูข้ ายจะต้องชี้แจงให้ สตง. ทราบเอง
9. เอกสารอื่นๆ
9.1 ในกรณี ข้ ึนทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีผลการศึกษา Long term stability ตลอดอายุยามา
แสดงตามที่ยนื่ เพิ่มเติมในทะเบียนยาและได้รับการลงนามรับรองเอกสารจากผูม้ ีอานาจของบริ ษทั
9.2 ในกรณี ที่ข้ ึนทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสาเนาภาพถ่ายผลการศึกษาความคงตัวของยา
ตามที่ยนื่ ในทะเบียนยามาแสดงและได้รับการลงนามรับรองเอกสารจากผูม้ ีอานาจของบริ ษทั
9.3 ในกรณี ที่ไม่ใช่ยาต้นแบบจะต้องมีผลการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence) เทียบกับยาต้นแบบ
และมีการรับรองผลการศึกษาจากสถาบันที่ทาการวิจยั ของหน่ วยงานที่น่าเชื่ อถือ โดยแหล่งสารเคมี
(Raw material) ที่ทาการศึกษาต้องเป็ นแหล่งเดียวกับที่เสนอราคา หรื อมีเอกสารรายงานการศึกษาทาง
คลินิกที่แสดงว่ายามีประสิ ทธิ ภาพในการรักษาเทียบเท่ากับยาต้นแบบและได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร
ทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้

