เอกสารกำกับยาภาษาไทย
Covid-19 Vaccine Moderna มีขอบงใชสำหรับฉีดเพื่อกระตุนใหรา งกายสรางภูมิคุมกัน ในผูที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป
เพื่อปองกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ภายใตการอนุญาตผลิตภัณฑยาแผนปจจุบนั สำหรับมนุษยแบบมีเงื่อนไขในสถานการณฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญของโรค
แพทยผูใชยาจำเปนตองรายงานอาการไมพึงประสงคแกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบตามที่กำหนด
โปรดอานขอมูลอยางละเอียด

COVID-19 Vaccine Moderna
1.

ชื่อผลิตภัณฑยา

COVID-19 Vaccine Moderna
2.

ปริมาณและคุณสมบัติของตัวยาสำคัญ

วัคซีนบรรจุในขวดยาสำหรับใชหลายครั้ง (multi-dose vial) 1 ขวด บรรจุปริมาณยาสำหรับฉีดจำนวน 10 โดส
โดสละ 0.5 มิลลิลิตร ใน 1 โดส (0.5 มิลลิลิตร) ประกอบดวย messenger RNA (mRNA) 100 ไมโครกรั ม
(ซึ่งฝงตัวใน SM-102 lipid nanoparticles) เปน 5’-capped mRNA ชนิดสายเดี่ยว ผลิตโดยการใชวิธี cellfree in vitro transcription จาก DNA template เพื ่ อ ถอดรหั ส ในการผลิ ต โปรตี น viral spike (S) ของ
SARS-CoV-2
ดูสวนประกอบอื่นทั้งหมดเพิ่มเติมในหัวขอ 6.1
3.

ลักษณะและรูปแบบยาทางเภสัชกรรม

น้ำยากระจายตัวสำหรับฉีด
น้ำยากระจายตัวสีขาวถึงสีออกเหลืองออน (pH: 7.0 – 8.0)
4.

คุณสมบัตทิ างคลินิก

4.1 ขอบงใชในการรักษา
COVID-19 Vaccine Moderna มีขอบงใชสำหรับฉีดเพื่อกระตุนใหรางกายสรางภูมิคมุ กัน ในผูที่มีอายุตั้งแต
18 ปขึ้นไป เพื่อปองกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ควรใช COVID-19 Vaccine Moderna ตามคำแนะนำที่ใหอยางเปนทางการ
4.2 ขนาดยาและวิธีการใชยา
ขนาดยา
Reference: Moderna COVID-19 Vaccine EUPI March/2021 (Final EMA approved version)
Created on 20-Mar-2021 (Initial Registration)
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ผูที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป
แผนการฉีด COVID-19 Vaccine Moderna ประกอบดวยการฉีดวัคซีนในขนาด 0.5 มิลลิลิตร จำนวน 2 ครั้ง
การฉีดกระตุนเข็มที่ 2 ควรใหหลังจากการฉีดเข็มแรก 28 วัน (ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 4.4 และ 5.1)
ไมมีขอมูลของการเปลี่ยนแทนกันไดของCOVID-19 Vaccine Moderna กับวัคซีนโควิด-19 ชนิดอื่นในการฉีด
วัคซีนใหครบแผนการฉีด ผูทไี่ ดรับเข็มที่ 1 เปน COVID-19 Vaccine Moderna ควรไดรับเข็มที่ 2 เปน
COVID-19 Vaccine Moderna ดวย
เด็ก
ยังไมมีขอมูลประสิทธิผลและความปลอดภัยของ COVID-19 Vaccine Moderna ในเด็กและวัยรุนที่มีอายุ
นอยกวา 18 ป
ผูส ูงอายุ
ไมจำเปนตองปรับขนาดยาในผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 65 ป ขึ้นไป
วิธีการบริหารยา
ใชสำหรับฉีดเขากลามเนื้อเทานั้นโดยแนะนำใหฉีดทางกลามเนื้อเดลทอยดบริเวณตนแขน
หามบริหารวัคซีนโดยฉีดเขาทางหลอดเลือดดำ ทางใตผิวหนัง หรือทางในผิวหนัง
ไมควรผสม COVID-19 Vaccine Moderna กับวัคซีนหรือผลิตภัณฑยาอื่นในหลอดฉีดยาเดียวกัน
สำหรับขอควรระวังกอนฉีดวัคซีน ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 4.4
สำหรับคำแนะนำในการละลายวัคซีน การเก็บรักษาและกำจัดวัคซีน ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 6.6
4.3

ขอหามใช

หามใชในผูที่มีประวัติแพสารสำคัญหรือสวนประกอบของวัคซีนตามรายการในหัวขอ 6.1
4.4 คำเตือนพิเศษ และขอควรระวังในการใช
การตรวจสอบยอนกลับ
เพื่อปรับปรุงการตรวจสอบยอนกลับของผลิตภัณฑยาชีววัตถุ ควรจดบันทึกชื่อและหมายเลขครั้งที่ผลิตของ
ผลิตภัณฑยาที่ฉีดใหชัดเจน
ภาวะภูมิไวเกินและการแพยาขั้นรุนแรง
ตามเวชปฏิบัติที่ดี กอนใหวัคซีน ควรตรวจดูประวัติการไดรับยาในอดีต (โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับวัคซีนใน
ครั้งกอนและโอกาสเกิดอาการไมพึงประสงค) และควรมีการซักประวัติรวมดวย
มีรายงานการเกิดการแพยาขั้นรุนแรง (anaphylaxis) ควรมีการเตรียมความพรอมในการรักษาและการดูแลที่
เหมาะสม ในกรณีผูปวยทีม่ ีอาการแพยาขั้นรุนแรงจากการฉีดวัคซีน
Reference: Moderna COVID-19 Vaccine EUPI March/2021 (Final EMA approved version)
Created on 20-Mar-2021 (Initial Registration)

Page 2 of 15

แนะนำใหมีการติดตามอาการอยางใกลชิดอยางนอย 30 นาทีภายหลังการฉีดวัคซีน ไมควรฉีดวัคซีนครั้งที่ 2
ใหกับผูปวยที่เกิดการแพยาขั้นรุนแรงจากการฉีดวัคซีนครั้งที่ 1
ความวิตกกังวลจากการตอบสนองของการฉีดวัคซีน
ความวิ ต กกั ง วลจากการตอบสนองของการฉี ด วั ค ซี น ได แ ก อาการหน า มื ด ภาวะหายใจเร็ ว เกิ น หรือ
ความเครียดที่เกี่ยวของจากการตอบสนองของการฉีดวัคซีน อาจเกี่ยวของกับการตอบสนองทางจิตใจจากการ
ฉีดยาโดยการใชเข็ม
ควรมีการเตือนเกี่ยวกับอาการดังกลาวในสถานที่ที่ฉีดวัคซีนเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการเปนลม หนามืด
ความเจ็บปวยที่กำลังเปนอยู
ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนในกลุมบุคคลที่มีไขสูงอยางเฉียบพลันหรือมีอาการติดเชื้ออยางเฉียบพลัน แตไมควร
เลื่อนการฉีดวัคซีนในกลุมบุคคลที่มีการติดเชื้อเล็กนอย และ/หรือ มีไขต่ำ
ภาวะเกล็ดเลือดต่ำและความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด
เชนเดียวกับการฉีดยาอื่นเขากลามเนื้อ ควรใหวัคซีนดวยความระมัดระวังในผูปวยที่กำลังไดรับยาตานการ
แข็งตัวของเลือด หรือผูปวยที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ หรือ ผูปวยที่ความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด
(เชน โรคฮีโมฟเลีย) เนื่องจากอาจเกิดภาวะเลือดออกหรือจ้ำเลือดหลังจากการฉีดเขากลามเนื้อในบุคคลเหลานี้
กลุมผูปวยภูมิคุมกันบกพรอง
ยังไมมีการประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัยและความสามารถในการกระตุนภูมิคุมกันของวัคซีนในกลุม
ผูปว ยภูมิคุ มกัน บกพรอง รวมไปถึงกลุมผูปว ยที่ก ำลัง ไดร ับ ยากดภูมิคุม กัน ประสิทธิผลของ COVID-19
Vaccine Moderna อาจจะลดลงในกลุมผูปวยภูมิคุมกันบกพรอง
ระยะเวลาในการปองกันการติดเชื้อ
ยังไมทราบระยะเวลาในการปองกันการติดเชื้อโควิด-19 ของวัคซีนที่ชัดเจน ขณะนี้ยังคงอยูในระหวางการ
ศึกษาวิจัย
ขอจำกัดของประสิทธิผลของวัคซีน
ประสิทธิผลในการปองกันการติดเชื้ออาจยังไมเต็มทีจ่ นกระทัง่ ไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแลว 14 วัน เชนเดียวกัน
กับวัคซีนทั่วไป การฉีด COVID-19 Vaccine Moderna อาจไมสามารถปองกันการติดเชื้อในบุคคลทุกรายที่
ไดรับวัคซีน
โซเดียม
วัคซี นนี้มีโซเดียมเปนสวนประกอบอยูนอยกวา 1 มิลลิโ มล (23 มิลลิกรัม ) ตอขนาดยา 0.5 มิลลิลิตร ซึ่ง
สามารถเรียกไดวา “ปราศจากโซเดียม”
4.5 อันตรกิริยากับยาอื่น ๆ หรือการเกิดอันตรกิริยาอื่น ๆ
ยังไมมีการศึกษาอันตรกิริยา
Reference: Moderna COVID-19 Vaccine EUPI March/2021 (Final EMA approved version)
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ยังไมมีการศึกษาการให COVID-19 Vaccine Moderna รวมกับวัคซีนอื่น
4.6
การเจริญพันธุ การใชยาในสตรีมีครรภและสตรีระหวางใหนมบุตร
สตรีมีครรภ
มีประสบการณจำกัดในการใช COVID-19 Vaccine Moderna ในสตรีมีครรภ การศึกษาในสัตวทดลองไมพบ
ผลกระทบที่เปนอันตรายทั้งแบบทางตรงและทางออมตอการตั้งครรภ การพัฒนาของตัวออน การคลอดบุตร
หรือ การพัฒนาชวงหลังคลอด (ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 5.3)
การให COVID-19 Vaccine Moderna ในสตรีม ีครรภค วรพิจ ารณาใหเฉพาะเมื่อมีก ารประเมินแลว วา มี
ประโยชนมากกวาความเสี่ยงตอสตรีมีครรภและทารกในครรภเทานั้น
สตรีใหนมบุตร
ไมมีขอมูลเกี่ยวกับการขับออกทางน้ำนมของ COVID-19 Vaccine Moderna
การเจริญพันธุ
การศึก ษาในสัต วทดลองไม พ บผลกระทบที่เปนอันตรายทั้งแบบทางตรงและทางออมตอ การเจริ ญพัน ธุ
(ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 5.3)
4.7 ผลตอความสามารถในการขับขี่และการทำงานกับเครื่องจักร
COVID-19 Vaccine Moderna ไมมีหรือมีผลกระทบนอยมากตอความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะและ
การทำงานกับเครื่องจักร อยางไรก็ตาม อาการไมพึงประสงคที่รายงานในหัวขอ 4.8 อาจมีผลกระทบแบบ
ชั่วคราวตอการขับขี่หรือการใชเครื่องจักร
4.8 อาการไมพึงประสงค
บทสรุปขอมูลความปลอดภัย
ความปลอดภัยของ COVID-19 Vaccine Moderna ไดรับการประเมินในการศึกษาระยะที่ 3 แบบสุม ควบคุม
ดว ยยาหลอกและปกปด ข อ มูล ตอผู ส ังเกต ที่ทำการศึกษาในประเทศสหรัฐ อเมริ กาโดยทำการศึก ษาใน
อาสาสมัคร 30,351 ราย ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป โดยแบงเปนอาสาสมัครที่ไดรับ COVID-19 Vaccine
Moderna อยา งนอย 1 เข็ม จำนวน 15,185 ราย หรือไดย าหลอกจำนวน 15,166 ราย (NCT04470427)
ในชวงเวลาที่ไดรับวัคซีน อายุเฉลี่ยของอาสาสมัครเทากับ 52 ป (ชวงอายุ 18-95 ป) 22,831 ราย (รอยละ
75.2) มีอายุอยูในชวง 18-64 ป และ 7,520 ราย (รอยละ 24.8) มีอายุเทากับและมากกวา 65 ป
อาการไมพึงประสงคที่พบมากที่สุด คือ อาการเจ็บ/ปวดบริเวณตำแหนงที่ฉีดวัดซีน (รอยละ 92), ออนเพลีย
(รอยละ 70), ปวดศีรษะ (รอยละ 64.7), ปวดกลามเนื้อ (รอยละ 61.5), ปวดขอ (รอยละ 46.4), หนาวสั่น (รอยละ
45.4), คลื่นไสอาเจียน (รอยละ 23), บวมแดงบริเวณรักแร (19.8%), มีไข (รอยละ 15.5), บวมบริเวณที่ฉีด
วัคซีน (รอยละ 14.7) และมีรอยแดง (รอยละ10) อาการไมพึงประสงคสวนใหญมีความรุนแรงระดับต่ำหรือ
ปานกลาง และสามารถหายเปนปกติไมกี่วันหลังฉีดวัคซีน พบมีความชุกของการตอบสนองของวัคซีนต่ำลงใน
อาสาสมัครที่มีอายุมากขึ้น
Reference: Moderna COVID-19 Vaccine EUPI March/2021 (Final EMA approved version)
Created on 20-Mar-2021 (Initial Registration)
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โดยรวม พบอาการไมพึงประสงคบางอาการมีอุบัติการณสูงขึ้นในกลุมอาสาสมัครอายุนอย อุบัติการณของ
อาการบวมแดงบริเวณรักแร ออนแรง ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ ปวดขอ หนาวสั่น คลื่นไสอาเจียน และ ไข จะ
เกิดในกลุมอาสาสมัครชวงอายุ 18 ถึงนอยกวา 65 มากกวากลุมอาสาสมัครอายุเทากับและมากกวา 65 ป
อาการไมพึงประสงคเฉพาะที่และแบบทั่วรางกายพบรายงานในการใหวัคซีนเข็มที่ 2 มากกวาการใหวัคซีนเข็มที่ 1
ตารางรายการของอาการไมพึงประสงค
ขอมูลความปลอดภัยที่รายงานตอไปนี้อางอิงมาจากการศึกษาแบบควบคุมดวยยาหลอกในอาสาสมัคร 30,351
ราย ทีอ่ ายุเทากับและมากกวา 18 ป
อาการไมพึงประสงคถูกรายงานตามความถี่
พบบอยมาก (> 1/10)
พบบอย (>1/100 ถึง <1/10)
พบไมบอย (> 1/1,000 ถึง <1/100)
พบไดนอย (>1/10,000 ถึง < 1/1,000)
พบไดนอยมาก (< 1/10,000)
ไมทราบ (ไมสามารถประเมินไดจากขอมูลที่มี)
ตามการจัดกลุมในแตละความถี่ อาการไมพึงประสงคถูกนำเสนอตามความรุนแรงนอยไปมาก
ตารางที่ 1 : อาการไมพึงประสงคจากยา
กลุมระบบอวัยวะ

ความถี่

อาการไมพึงประสงค

ความผิดปกติของระบบเลือดและน้ำเหลือง

พบบอยมาก

ตอมน้ำเหลืองโต*

ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน

ไมทราบ

อาการแพชนิดรุนแรง
ภาวะภูมิไวเกิน

ความผิดปกติของระบบประสาท

พบบอยมาก

ปวดศีรษะ

พบไดนอย

มีอาการอัมพาตของกลามเนื้อสวน
ปลายบริเวณใบหนาแบบเฉียบพลัน**

พบบอยมาก

คลื่นไสอาเจียน

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร

ความผิดปกติของระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง พบบอย
ความผิดปกติของระบบกลามเนื้อ โครงกระดูกและ
เนื้อเยื้อเกี่ยวพัน

พบบอยมาก

ผื่น
ปวดกลามเนื้อ
ปวดขอ
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ความผิดปกติทั่วไป และ บริเวณที่บริหารยา

พบบอยมาก

มีอาการเจ็บบริเวณที่ฉีดยา
ออนเพลีย
หนาวสั่น
ไข
มีอาการบวมบริเวณที่ฉีดยา

พบบอย

มีผื่นแดงบริเวณที่ฉีดยา, มีผื่นลมพิษ
บริเวณที่ฉีดยา, มีผื่นบริเวณที่ฉีดยา

พบไมบอย

มีอาการคันบริเวณที่ฉีดยา

พบนอย

อาการหนาบวม***

* อาการตอมน้ำเหลืองโตพบทีต่ อมน้ำเหลืองโตบริเวณรักแรที่แขนฝงขางเดียวกันกับที่ฉีดวัคซีน
**ตลอดระยะเวลาการติดตามอาการไมพึงประสงค อาการอัมพาตของกลามเนื้อสวนปลายบริเวณใบหนาแบบเฉียบพลันถูก
รายงานทั้งหมด 3 รายที่ไดรับ COVID-19 Vaccine Moderna และ 1 รายที่ไดรับยาหลอก ระยะเวลาที่เกิดอาการในกลุมที่
ไดรับวัคซีนอยูที่ 22 วัน 28 วัน และ 32 วัน หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 2
***พบอาการหนา บวมชนิ ดรุ นแรงในอาสาสมั ค ร 2 รายในกลุ ม ที ่ ไ ด ร ั บ วั ค ซี น ซึ ่ ง มี ป ระวัต ิฉ ี ดสารเติ ม เต็ มใต ผิ ว หนั ง
(dermatological fillers) ระยะเวลาที่เกิดอาการหนาบวมที่รายงานอยูที่ 1 วันและ 2 วันตามลำดับ หลังไดรับวัคซีน

ข อ มู ล การตอบสนองต อ วั ค ซี นและความปลอดภัย ในอาสาสมั ค ร 343 รายที่ ไ ด ร ั บ COVID-19 Vaccine
Moderna ในกลุมอาสาสมัครที่เคยติดเชื้อ SARS-CoV-2 มากอน มีผลลัพธที่ไมแตกตางกับกลุมอาสาสมัครที่
ไมเคยติดเชื้อ SARS-CoV-2 มากอนเขาการศึกษา
การรายงานอาการไมพึงประสงคทนี่ าสงสัย
การรายงานอาการไมพึงประสงคที่นาสงสัยหลังการไดรับอนุญาตของผลิตภัณฑยามีความสำคัญ ซึ่งทำใหมีการ
ติดตามอยางตอเนื่ องของความสมดุลระหว า งประโยชน แ ละความเสี่ยงของผลิ ตภัณ ฑย า บุคลากรทาง
การแพทยควรรายงานอาการไมพึงประสงคที่นาสงสัยทางระบบการรายงานของประเทศ และระบุเลขที่รุนการ
ผลิต/ครั้งที่ผลิต
4.9

การไดรับยาเกินขนาด

ไมมีรายงานการไดรับยาเกินขนาด
ในกรณีไดรับยาเกินขนาด ควรมีการเฝาระวังใหติดตามสัญญาณชีพที่สำคัญและใหการรักษาตามอาการ ตาม
ความเหมาะสม
5.

คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา

5.1 คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร
กลุมทางเภสัชบำบัด: วัคซีน วัคซีนไวรัสอื่น ๆ ATC code: J07BX03
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กลไกการออกฤทธิ์
COVID-19 Vaccine Moderna มี อ งค ป ระกอบเป น mRNA ที ่ ห ุ  ม โดย lipid nanoparticle โดย mRNA
สำหรับถอดรหัสได SARS-CoV-2 spike protein ความยาวแบบสมบูรณ มีการเปลี่ยนแปลงโดยการแทนที่
proline 2 ตัวภายใน heptad repeat 1 domain (S-2P) เพื่อคงสภาพ spike protein เมื่อเขาสูรูปแบบการ
แพรกระจาย ภายหลังการฉีดเขากลามเนื้อ เซลลที่บริเวณตำแหนงที่ฉีดยาและการไหลเวียนตอมน้ำเหลืองจะ
ได ร ั บ lipid nanoparticle ขนสง ลำดั บ ของ mRNA อย า งมีป ระสิท ธิ ภาพเขา สู เซลลเ พื ่อ ทำให เ กิดการ
translation ไดโปรตีนของไวรัส โดย mRNA ที่ขนสงนี้ไมไดเขาถึงนิวเคลียสของเซลลหรือมีปฏิกิริยากับหนวย
พันธุ กรรม ไมมีการจำลองตัวเองและถูก ทำใหเพิ่มมากขึ้นชั่ว คราวที่ dendritic cells and subcapsular
sinus macrophages เปนหลัก การแสดงออกของ membrane-bound spike protein ของ SARS-CoV-2
ถูกจดจำโดยเซลลภูมิคุมกันวาเปนสิ่งแปลกปลอม ซึ่งจะกระตุนใหทั้ง T-cell และ B-Cell ตอบสนองในการ
ผลิตแอนตี้บอดีหักลางฤทธิ์ ซึ่งอาจทำใหเกิดการปองกันโควิด-19
ประสิทธิผลทางคลินิก
การศึกษาแบบสุม ระยะที่ 3 ควบคุมดวยยาหลอก ปกปดขอมูลตอผูสังเกต (NCT04470427) มีเกณฑในการ
คัดอาสาสมัครออก คือ อาสาสมัครที่มีภูมิคุมกันบกพรองหรือไดรับยากดภูมิคุมกันภายใน 6 เดือนกอนเขา
การศึกษาและสตรีตั้งครรภ หรืออาสาสมัครที่เคยมีประวัติติดเชื้อ SAR-CoV-2 อาสาสมัครที่เปนโรค HIV ที่
สามารถคุมโรคไดจะไมถูกคัดออกจากการศึกษา วัคซีนไขหวัดใหญสามารถฉีดไดในชวง 14 วันกอนหรือ 14
วันหลังไดรับ COVID-19 Vaccine Moderna เข็มที่เทาไรก็ได อาสาสมัครที่ไดรับผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับเลือด/
พลาสมา หรือ immunoglobulin กอนเขาการศึกษา ตองไดรับการติดตามอาการอยางนอย 3 เดือน กอนที่
จะไดรับยาหลอกหรือ COVID-19 Vaccine Moderna
อาสาสมัครทั้งหมด 30,351 รายระยะเวลาในการติดตามการติดเชื้อโควิด-19 อยูที่ 92 วัน (ชวง 1 ถึง 122 วัน)
ประชากรที่อยูในการวิเคราะหประสิทธิผลหลัก (อางอิงที่เรียกวา Per Protocol Set หรือ PPS) ประกอบดวย
อาสาสมัครจำนวน 28,207 ราย โดยมีอาสาสมัครที่ไดรับ COVID-19 Vaccine Moderna จำนวน 14,134 ราย
หรือยาหลอกจำนวน 14,073 ราย และไมติดเชื้อ SAR-CoV-2 กอนเขาการศึกษา ประชากรในการศึกษาที่อางถึง
PPS แบงเปนเพศหญิงจำนวนรอยละ 47.4 เพศชายรอยละ 52.6 คนผิวขาวรอยละ 79.5 คนแอฟริกันอเมริกัน
รอยละ 9.7 คนเอเชียรอยละ 4.6 และคนเชื้อชาติอื่นรอยละ 6.2 (รอยละ 19.7 เปนเชื้อชาติฮีสแปนิกหรื อ
ลาติน) อายุเฉลี่ยของอาสาสมัครอยูที่ 53 ป (ชวงอายุ 18 ถึง 94 ป) ชวงวันทีส่ ามารถคลาดเคลื่อนของการให
วัคซีนเข็มที่ 2 (ตามกำหนดอยูที่ วันที่ 29 หลังไดรับวัคซีนเข็มที่ 1) อยูที่กอนกำหนด 7 วันถึงเลยกำหนด 14
วัน อาสาสมัครที่ไดรับวัคซีนในชวงวันดังกลาวสามารถนำผลลัพธมาคำนวณใน PPS ได รอยละ 98 ของกลุม
อาสาสมัครที่ไดรับวัคซีนไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 อยูในชวงวันที่ 25 ถึง 35 หลังไดรับวัคซีนเข็มที่ 1 (สอดคลองกับ
วันที่ -3 ถึง +7 ที่หางจากกำหนดวันที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ที่วันที่ 28)
การติดเชื้อ โควิด-19 ถูกยืนยันโดยวิธ ี Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT PCR)
และคณะกรรมการการวินิจฉัยทางคลินิก ประสิทธิผลของวัคซีนโดยรวมและตามกลุมอายุที่สำคัญถูกนำเสนอ
ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 : การวิเคราะหประสิทธิผลของวัคซีน : การยืนยันการติดเชื้อโควิด-19# โดยไมคำนึงถึงความ
รุนแรง เมื่อเริ่มมีอาการ 14 วันหลังไดรับวัคซีนเข็มที่ 2– Per-Protocol Set
กลุมอายุ
(ป)

COVID-19 Vaccine Moderna

ยาหลอก

จำนวน
จำนวน
อัตรา
จำนวน
จำนวน
อัตรา
อาสาสมัคร อาสาสมัคร อุบัติการณ อาสาสมัคร อาสาสมัคร อุบัติการณ
N
N
ที่ติดเชื้อ การติดเชื้อ
ที่ติดเชื้อ การติดเชื้อ
โควิด-19 โควิด-19
โควิด-19 โควิด-19
n
n
ตอ 1,000
ตอ 1,000
PersonPersonYears
Years

รอยละ
ประสิทธิผล
ของวัคซีน
(95% CI)*

14,134

11

3.328

14,073

185

56.510

94.1
(89.3,96.8)**

18 to <65

10,551

7

2.875

10,521

156

64.625

95.6
(90.6, 97.9)

≥65

3,583

4

4.595

3,552

29

33.728

86.4
(61.4, 95.2)

≥65 to <75

2,953

4

5.586

2,864

22

31.744

82.4%
(48.9, 93.9)

≥75

630

0

0

688

7

41.968

100%
(NE, 100)

โดยรวม
(≥18)

# โควิด-19: การติดเชื้อโควิด-19 แบบแสดงอาการ ตองมีดังนี้ ผลตรวจ RT-PCR เปนบวก และ มีอาการที่แสดงออกทั่ว
รางกายอยางนอย 2 อาการ หรือมีอาการแสดงทางระบบทางเดินหายใจ 1 อาการ ในรายผูปวยที่เริ่มมีอาการในหลังวันที่ 14
ไดรับวัคซีนเข็มที่ 2
*ประสิทธิผลของวัคซีนและ 95% confidence interval (CI) ประเมินจาก stratified Cox proportional hazard model
**CI ไมไดมีการปรับสำหรับการวิเคราะหผลลัพธซ้ำ การวิเคราะหทางสถิติแบบ Multiplicity adjusted statistical analyses
ถูกดำเนินการในชวง interim analysis เนื่องจากมีจำนวนผูปวยที่ติดเชื้อ โควิด -19 นอย ซึ่งไมไดรายงานในที่นี้

อาสาสมัครทั้งหมดใน PPS ไมมีรายงานอาสาสมัครที่ติดเชื้อโควิด-19 ระดับรุนแรงในกลุม ที่ไดรับ วัค ซี น
เปรียบเทียบกับกลุมยาหลอกที่พบ 30 รายใน 185 ราย(รอยละ 16) ใน 30 รายที่มีอาการรุนแรง 9 รายตอง
ไดรับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่ง 2 รายตองเขารักษาในหอผูปวยฉุกเฉิน สวนผูปวยที่มีอาการรุนแรงที่เหลือ
เขาเกณฑจากคา oxygen saturation (SpO2) (≤ 93% ในการหายใจปกติ)
ประสิทธิผลของ COVID-19 Vaccine Moderna ในการปองกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยไมคำนึงถึงการติดเชื้อ
SARS-CoV-2 มาก อ น (โดยดู จ ากผล serology กอ นเข า การศึ ก ษาและการตรวจจากตั ว อย า งที ่ ไ ด จ าก
Reference: Moderna COVID-19 Vaccine EUPI March/2021 (Final EMA approved version)
Created on 20-Mar-2021 (Initial Registration)
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nasopharyngeal swab) หลังจากไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแลว 14 วันไดรอยละ 93.6 (ชวงความเชื่อมั่น 95%
อยูที่ 88.5, 96.4%) นอกจากนี้ การวิเคราะหในกลุมยอยในผลลัพธประสิทธิผลหลักพบวาไดผลที่คลายคลึงกัน
ในเพศ เชื้อชาติ และอาสาสมัครที่มีโรคประจำตัวที่สัมพันธกับกลุมความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโควิด-19 ระดับ
รุนแรง
กลุมประชากรผูส ูงอายุ
COVID-19 Vaccine Moderna ถูกประเมินในอาสาสมัครที่มีอายุเทากับและมากกวา 18 ป โดยมีอาสาสมัคร
จำนวน 3,768 รายที ่ม ี อ ายุเ ท า กับ และมากกว า 65 ป ประสิ ทธิ ผ ลของ COVID-19 Vaccine Moderna
สม่ำเสมอกันระหวางกลุมอาสาสมัครสูงอายุ (อายุมากกวาเทากับ 65 ป) กับกลุมอาสาสมัครที่อายุนอยกวา
(อายุระหวาง 18 ถึง 64 ป)
5.2 คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร
ไมเกี่ยวของ
5.3 ขอมูลความปลอดภัยจากการศึกษาพรีคลินิก
ขอมูลการศึกษาที่ไมใชทางคลินิกแสดงใหเห็นวาไมมีอันตรายในมนุษยโดยอางอิงจากการศึกษาแบบมาตรฐาน
ของความเปนพิษเมื่อใหยาซ้ำ ความเปนพิษเกี่ยวกับการเจริญพันธุและความเปนพิษเกี่ยวกับพัฒนาการของตัวออน
ความเปนพิษโดยทั่วไป
การศึกษาความเปนพิษในหนูทดลอง (ใหวัคซีนเขาทางกลามเนื้อโดยไดรับวัคซีนถึง 4 เข็มโดยใหขนาดมากกวา
ในมนุษย ทุก 2 สัปดาห) พบอาการบวมและผื่นแดงชั่วคราวและสามารถหายเองได มีรายงานผลตรวจทาง
หองปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงทั้งชั่วคราวและสามารถหายเองได (รวมถึงคาอีโอซิโนฟลสูงขึ้น, คา activated
partial thromboplastin time และ fibrinogen) ผลการศึ ก ษาบ ง ว า ความเป น พิ ษ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในมนุ ษ ย มี
อุบัติการณที่ต่ำ
ความเปนพิษตอพันธุกรรม/การกอมะเร็ง
การศึกษาความเปนพิษตอพันธุกรรมทั้งในสิ่งมีชีวิตและในหลอดทดลองซึ่งทำการศึกษาดวย novel lipid
component SM-102 ของวัคซีน ผลการศึก ษาพบความเปนพิษ ต อพั นธุก รรมต อมนุษ ย ต่ำ มาก ยัง ไม มี
การศึกษาเรื่องความสามารถการกอมะเร็ง
ความเปนพิษเกี่ยวกับการเจริญพันธุ
ในการศึกษาเรื่องความเปนพิษเกี่ยวกับการพัฒนาของตัว ออน โดยใหวัคซีน 0.2 มิลลิลิตรในสูตรตำรับที่
ประกอบดวย mRNA(100 ไมโครกรัม) และสวนประกอบอื่นเทากับ COVID-19 Vaccine Moderna ปกติที่ให
ในมนุษย ในหนูทดลองเพศเมียโดยบริหารเขากลามเนื้อ 4 ชวงไดแก 28 และ 14 วันกอนผสมพันธุและหลัง
ตั้งครรภวันที่ 1 และ 13
การตอบสนองทางภูมิคุมกันตอ SARS-CoV-2 ถูกพบในสัตวทดลองมารดากอนผสมพันธุถึงสิ้นสุดการศึกษาใน
วันที่ใหนมวันที่ 21 และทารกในครรภและในลูกหลาน ไมพบอาการไมพึงประสงคจากวัคซีนเกี่ยวกับภาวะ
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เจริญพันธุข องสัตวทดลองเพศเมีย, สัตวเพศเมียตั้งครรภ, ตัวออน หรือการพัฒนาของลูกหลาน หรือการพัฒนา
หลังคลอด ไมมีขอมูลวา mRNA-1273 วัคซีนสามารถผานรกหรือขับออกผานน้ำนม
6.

รายละเอียดทางเภสัชกรรม

6.1 รายการตัวยาไมสำคัญ
Lipid SM-102
Cholesterol
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC)
1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000 (PEG2000 DMG)
Tromethamol
Tromethamol hydrochloride
Acetic acid
Sodium acetate trihydrate
Sucrose
Water for injections
6.2 ความไมเขากันของยา
ผลิตภัณฑยานี้หามผสมกับผลิตภัณฑยาอื่นหรือเจือจาง
6.3 อายุของยา
ขวดวัคซีนที่ยังไมเปด
เก็บรักษาได 7 เดือนที่อุณหภูมิ -25 ○C ถึง -15 ○C
ขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดอาจจะเก็บรักษาในตูเย็นที่มีอุณหภูมิระหวาง 2 °C ถึง 8 °C ปองกันแสง โดยวัคซีน
สามารถมีอายุไดนานที่สุด 30 วัน
ขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดอาจจะมีอายุไดนานถึง 12 ชั่วโมง เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 8 °C ถึง 25 °C ภายหลังนำ
ออกมาจากตูเย็น
เมื่อละลายวัคซีนแลว หามนำกลับไปแชแข็งใหม
ขวดวัคซีนทีเ่ ปดแลว (หลังจากการเจาะขวดวัคซีนใชเปนครั้งแรก)
ความคงตัวของวัคซีนทางเคมีและกายภาพ หลังการเปดใชครั้งแรก อยูที่ 6 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 2°C ถึง 25°C
ดังนั้น เมื่อพิจ ารณาจากประเด็นเชื้อจุลชีพ จึงควรใชวัคซีนที่เปดใชแ ลวทันที หากวัคซีนไมถูกใชท ัน ที
ระยะเวลาในการเก็บรักษาและสภาวะการเก็บรักษาของวัคซีนเปนความรับผิดชอบของผูใช
6.4 ขอควรระวังพิเศษในการเก็บยา
เก็บรักษาแชแข็งที่อุณหภูมิระหวาง -25ºC ถึง -15ºC.
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เก็บในกลองเดิมเพื่อปองกันแสง
หามเก็บดวยน้ำแข็งแหงหรือเก็บที่อุณหภูมิต่ำกวา -40 ºC
สำหรับการเก็บรักษาสภาพของวัคซีนภายหลังการละลายและการเปดใชครั้งแรก ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 6.3
6.5

ลักษณะและสวนประกอบของภาชนะบรรจุ

มี ป ริ มาตร 5 มิล ลิ ล ิต รในขวดยา (แก ว ชนิ ดที่ 1 หรือ แก ว ที ่ เ ที ย บเทา กั บ แกว ชนิ ด ที ่ 1) รวมกับ จุ ก ยาง
(chlorobutyl rubber) และฝาปดพลาสติกแบบ flip-off รวมกับการปดแบบอลูมิเนียม
ในขวดยาแตละขวดบรรจุวัคซีนสำหรับการฉีดปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร จำนวน 10 โดส
ใน 1 กลอง บรรจุขวดยาสำหรับใชหลายครั้ง จำนวน 10 ขวด
6.6 ขอควรระวังพิเศษสำหรับการทิ้งยาและการจัดการอื่น ๆ
วัคซีนควรถูกเตรียมและบริหารโดยบุคลากรทางการแพทยที่ผานการฝกอบรมมาแลวดวยเทคนิคปลอดเชื้อ
(aseptic technique) เพื่อความมั่นใจเรื่องความปราศจากเชื้อของวัคซีน






วัคซีนมาในรูปพรอมใชงานเมื่อละลายแลว
หามเขยาหรือเจือจางวัคซีน ควรหมุนวนขวดยาเบา ๆ ภายหลังการละลายแลวและกอนที่จะดูดวัคซีน
ขวด COVID-19 Vaccine Moderna เปนขวดยาสำหรับใชไดหลายครั้ง
สำหรับขวดวัคซีน 1 ขวดสามารถฉีดวัคซีนปริมาณ 0.5 มิลลิลิตรไดจำนวน 10 ครั้ง
มีการใสปริมาณยาเกินในแตละขวดวัคซีนเพื่อมั่นใจวาสามารถดูดยาฉีดปริมาณ 0.5 มิลลิลิตรได
จำนวน 10 ครั้ง
 เก็บขวดยาในกลองเดิมเพื่อปองกันแสงและบันทึกวันหมดอายุสำหรับสภาวะการเก็บรักษาที่แตกตาง
กัน (ถามี)
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7. ชื่อผูรับอนุญาตนำหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร
บริษัท ซิลลิค ฟารมา จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
8. เลขทะเบียนตำรับยา
1C 6/64 (NBC)
9.

วันที่ไดรับอนุมัติทะเบียนตำรับยา

13 พฤษภาคม 2564
10. วันที่มีการแกไขปรับปรุงเอกสาร
-
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ฉลากขอมูลผลิตภัณฑ
COVID-19 VACCINE MODERNA
Dispersion for injection

5 ml vial

Each dose (0.5 ml) contains:
100 mcg of mRNA embedded in SM-102 lipid nanoparticles
Intramuscular use 10 multidose vials
(10 doses per vial - 0.5 ml per dose)
ยาควบคุมพิเศษ
Reg. No. 1C 6/64 (NBC)
MFG.
LOT ###########
EXP YYYYMMDD
SN 702300202
Manufactured and batch released by:
Rovi Pharma Industrial Services, S.A.
Paseo de Europa, 50, 28703 San Sebastián de los Reyes,
Madrid, Spain
Imported by:
Zuellig Pharma LTD.
Bangkok, Thailand.
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