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เอกสารกำกับยา
โควิด-19 วัคซีนแจนเซน มีขอบงใชสำหรับฉีดเพื่อกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกัน ในผูที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป
เพื่อปองกันโรคทีเ่ กิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ภายใตการอนุญาตผลิตภัณฑยาแผนปจจุบนั สำหรับมนุษยแบบมีเงื่อนไขในสถานการณฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญของโรค
แพทยผูใชยาจำเปนตองรายงานอาการไมพึงประสงคแกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบตามที่กำหนด
โปรดอานขอมูลอยางละเอียด

1.

ชื่อผลิตภัณฑยา
โควิด-19 วัคซีนแจนเซนTM (COVID-19 Vaccine JanssenTM)
ชนิดน้ำยาแขวนตะกอนสำหรับฉีด
วัคซีนโควิด-19 (Ad26.COV2-S [เรคคอมบิแนนท])

2.

ปริมาณและคุณสมบัติของตัวยาสำคัญ
วัคซีนบรรจุในขวดยาฉีดสำหรับใชหลายครั้ง (multi-dose vial) ทีป่ ระกอบดวยยาปริมาตรรวม 2.5 มิลลิลิตร
สำหรับการใช 5 โดส (0.5 มิลลิลิตร/ โดส)
ใน 1 โดส (0.5 มิลลิลิตร) ประกอบดวย :
อะดีโนไวรัสชนิด 26 (adenovirus type 26) ทีม่ ีรหัสควบคุมการสรางไกลโคโปรตีนสไปก (spike)* ของเชื้อ
ไวรัส SARS-CoV-2 (Ad26.COV2-S) ไมนอยกวา 8.92 log10 infectious units (Inf.U)
* ผลิตในเซลล PER.C6 TetR โดยใชเทคโนโลยีดีเอ็นเอลูกผสม (recombinant DNA)
ผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (genetically modiﬁed organisms หรือ GMOs)
แตละโดส (0.5 มิลลิลิตร) มีเอธานอล (ethanol) เปนสวนประกอบประมาณ 2 มิลลิกรัม
สำหรับรายการทั้งหมดของตัวยาไมสำคัญ ดูหัวขอ 6.1

3.

ลักษณะและรูปแบบยาทางเภสัชกรรม
น้ำยาแขวนตะกอนสำหรับฉีด (ยาฉีด)
น้ำยาแขวนตะกอนที่มีลักษณะใสจนถึงขุนมาก ไมมีสีจนถึงสีเหลืองออน (pH 6-6.4)

4. คุณสมบัติทางคลินิก
4.1 ขอบงใชในการรักษา
โควิด-19 วัคซีนแจนเซน มีขอบงใชสำหรับฉีดเพื่อกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกัน ในผูที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป
เพื่อปองกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
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4.2 ขนาดยาและวิธีการใชยา
ขนาดการใช
ผูท ี่มีอายุตั้งแต 18 ปข้นึ ไป
โควิด-19 วัคซีนแจนเซน ใหเพียงครั้งเดียวในขนาด 0.5 มิลลิลิตร โดยการฉีดเขากลามเนื้อเทานั้น
เด็ก
ยังไมมีขอมูลดานประสิทธิผลและความปลอดภัยของโควิด-19 วัคซีนแจนเซน ในเด็กและวัยรุนที่อายุต่ำกวา 18 ป
ผูสูงอายุ
ไมจำเปนตองปรับขนาดยาในผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 65 ป ขึ้นไป ดูหัวขอ 4.8 และ 5.1 ดวย
วิธีการใชยา
โควิด-19 วัคซีนแจนเซน ใชสำหรับการฉีดเขากลามเนื้อเทานั้น โดยเฉพาะกลามเนื้อเดลทอยดที่ตนแขน
หามฉีดวัคซีนเขาหลอดเลือด ฉีดเขาหลอดเลือดดำ ฉีดเขาใตผิวหนัง หรือฉีดเขาชั้นหนังแท
ไมควรผสมวัคซีนกับวัคซีนหรือผลิตภัณฑยาอื่นใดในกระบอกฉีดยาเดียวกัน
สำหรับขอควรระวังกอนใหวัคซีน ดูหัวขอ 4.4
สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการกำจัดวัคซีน ดูหัวขอ 6.6
4.3 ขอหามใช
หามใชโควิด-19 วัคซีนแจนเซน ในผูที่แพตัวยา หรือสวนประกอบตัวใดตัวหนึ่งของวัคซีนนี้ (ดูหัวขอ 2 ปริมาณ
และคุณสมบัติตัวยาสำคัญ และ 6.1 รายการตัวยาไมสำคัญ)
4.4 คำเตือนพิเศษ และขอควรระวังในการใชยา
การตรวจสอบยอนกลับ
เพื่อปรับปรุงการตรวจสอบยอนกลับของผลิตภัณฑยาชีววัตถุ ควรบันทึกชื่อและเลขที่รุนผลิต (batch
number) ของผลิตภัณฑที่ใหอยางชัดเจน
ภาวะภูมิไวเกินและอาการแพยา
ตามเวชปฏิบัติที่ดี กอนใหวัคซีน ควรตรวจดูประวัติการไดรับยาในอดีต (โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับวัคซีนใน
ครั้งกอนและโอกาสเกิดอาการไมพึงประสงค) และควรมีการซักประวัติรวมดวย
เชนเดียวกับวัคซีนชนิดฉีดอื่นทั้งหมด ควรมีการเตรียมความพรอมตลอดเวลาสำหรับการดูแล และใหการรักษา
ที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดอาการแพอยางรุนแรง (anaphylactic event) หลังจากฉีดวัคซีน แนะนำใหสังเกต
อาการอยางใกลชิดหลังจากการฉีดวัคซีนเปนเวลาอยางนอย 30 นาที
ปฏิกิริยาที่เกี่ยวของกับความวิตกกังวล
ปฏิกิริยาที่เกี่ยวของกับความวิตกกังวล ซึ่งรวมถึงปฏิกิริยาของเสนประสาทวากัส (หมดสติ) ภาวะหายใจเร็ว
กวาปกติ (hyperventilation) หรือปฏิกิริยาที่เกี่ยวของกับความเครียด สามารถเกิดขึ้นรวมกับการฉีดวัคซีน
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โดยเปนการตอบสนองทางจิตใจตอการฉีดยาดวยเข็ม เปนสิ่งสำคัญที่จะตองมีความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยง
การบาดเจ็บจากการเปนลม
ความเจ็บปวยทีก่ ำลังเปนอยู
เชนเดียวกับวัคซีนชนิดอื่น ๆ ควรเลื่อนกำหนดการฉีด โควิด-19 วัคซีนแจนเซนออกไป หากผูที่จะรับวัคซีน
กำลังมีไขสูงเฉียบพลันหรือการติดเชื้อเฉียบพลัน อยางไรก็ตาม ไมควรเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไป หากพบ
อาการของการติดเชื้อเพียงเล็กนอยและหรือมีไขต่ำ ๆ
ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ และความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด
เชนเดียวกับการฉีดยาอื่น ๆ เขากลามเนื้อ ควรใหวัคซีนดวยความระมัดระวังในผูทกี่ ำลังไดรับการบำบัดดวยยา
ตานการแข็งตัวของเลือดหรือผูที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำหรือมีความผิดปกติใด ๆ ในการแข็งตัวของเลือด (เชน
โรคฮีโมฟเลีย) เนื่องจากอาจเกิดอาการเลือดออกหรือจ้ำเลือดหลังจากการฉีดเขากลามเนื้อในบุคคลเหลานี้
ผูที่มภี าวะภูมิคมุ กันบกพรอง
ยังไมมีการประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัย และความสามารถในการกระตุนการตอบสนองทางภูมิคุมกัน
(immunogenicity) ของวัคซีนในผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง ซึ่งรวมถึงผูที่ไดรับ การบำบัดดวยยากด
ภูมิคุมกัน
ประสิทธิผลของโควิด-19 วัคซีนแจนเซน อาจลดลงในผูที่มภี าวะภูมิคมุ กันบกพรอง
ระยะเวลาของการปองกันโรค
ยังไมทราบระยะเวลาของการปองกันโรคที่ไดรับจากวัคซีนเนื่องจากยังอยูระหวางการศึกษาในการทดลองทาง
คลินิกที่กำลังดำเนินอยู
ขอจำกัดของประสิทธิผลของวัคซีน
การปองกันโรคจะเริ่มขึ้นประมาณ 14 วันหลังจากการฉีดวัคซีน เชนเดียวกับวัคซีนทุกชนิด การฉีดโควิด-19
วัคซีนแจนเซน อาจไมไดปองกันผูที่ไดรับวัคซีนทุกรายเชนเดียวกับวัคซีนทุกชนิด (ดูหัวขอ 5.1)
ตัวยาไมสำคัญ
โซเดียม
ผลิตภัณฑยานี้มีโซเดียมอยูนอยกวา 1 มิลลิโมล (23 มิลลิกรัม) ตอโดส ซึ่งสามารถเรียกไดวา ‘ปราศจาก
โซเดียม’
เอธานอล
ผลิตภัณฑยานี้มีแอลกอฮอล (เอธานอล) อยู 2 มิลลิกรัม ตอโดส ซึ่งแอลกอฮอลปริมาณนอยในผลิตภัณฑยานี้
จะไมมีผลใด ๆ ที่เห็นไดชัด
4.5 อันตรกิริยากับยาอื่น ๆ หรืออันตรกิริยาอื่น ๆ
ยังไมมกี ารศึกษาอันตรกิริยา และยังไมมีการศึกษาการใหโควิด-19 วัคซีนแจนเซน รวมกับวัคซีนอื่น
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4.6 การเจริญพันธุ การใชในสตรีมีครรภและสตรีระหวางใหนมบุตร
สตรีมีครรภ
มีประสบการณจำกัดเกี่ยวกับการใชโควิด-19 วัคซีนแจนเซน ในสตรีมีครรภ การศึกษาโควิด-19 วัคซีนแจนเซน
ในสัตวทดลองไมไดชี้ใหเห็นผลที่เปนอันตรายโดยตรงหรือโดยออมในสวนที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ การพัฒนา
ของตัวออน/ทารกในครรภ การคลอด หรือการพัฒนาหลังคลอด (ดูหัวขอ 5.3)
ควรพิจารณาใหโควิด-19 วัคซีนแจนเซน ในสตรีมีครรภเมื่อมีประโยชนมากกวาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตอ
มารดาและทารกในครรภเทานั้น
สตรีระหวางใหนมบุตร
ยังไมทราบวาโควิด-19 วัคซีนแจนเซน ถูกขับออกในน้ำนมมนุษยหรือไม
ควรพิจารณาใหโควิด-19 วัคซีนแจนเซน ในสตรีระหวางใหนมบุตรเมื่อมีประโยชนมากกวาความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นตอมารดาและเด็กทารก
การเจริญพันธุ
การศึกษาในสัตวทดลองไมไดชี้ใหเห็นผลที่เปนอันตรายโดยตรงหรือโดยออมในสวนที่เกี่ยวกับความเปนพิษตอ
ระบบสืบพันธุ (ดูหัวขอ 5.3)
4.7 ผลตอความสามารถในการขับขีย่ านพาหนะและทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
โควิด-19 วัคซีนแจนเซน ไมมีห รือแทบจะไมมีผลตอความสามารถในการขับ ขี่พาหนะและทำงานเกี่ยวกับ
เครื่องจักรกล อยางไรก็ตาม อาการไมพึงประสงคบางอยางที่ไดกลาวถึงในหัวขอ 4.8 อาจสงผลชั่วคราวตอ
ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
4.8 อาการไมพึงประสงค
บทสรุปของขอมูลดานความปลอดภัย
ไดมีการประเมินความปลอดภัยของโควิด-19 วัคซีนแจนเซน ในการศึกษาระยะที่ 3 (COV3001) ที่กำลังดำเนินอยู
(ongoing) ซึ่งผูใหญที่มีอ ายุ 18 ป ขึ้นไปจำนวนรวมทั้งสิ้น 21,895 รายไดรับ โควิด-19 วัคซีนแจนเซ น
อายุมัธยฐานของบุคคลเหลานี้เทากับ 52.0 ป (ชวง 18-100 ป) การวิเคราะหความปลอดภัยนั้นทำเมื่อครบ
ชวงเวลาการติดตามผลมัธยฐานเปนเวลา 2 เดือนหลังจากการฉีดวัคซีน มีการติดตามผลความปลอดภัยที่นาน
ขึ้นเปน >2 เดือน ในผูใหญ 11,948 รายที่ไดรับโควิด-19 วัคซีนแจนเซน
ในการศึกษา COV3001 อาการไมพึงประสงคเฉพาะที่ที่พบบอยที่สุดที่ไดรับรายงานคือ อาการปวดบริเวณที่ฉีด
(48.6%) สวนอาการไมพึงประสงคทั่วรางกายที่พบบอยที่สุดคือ อาการปวดศีรษะ (38.9%) ลา (38.2%) ปวด
กลามเนื้อ (33.2%) และคลื่นไส (14.2%) สวนการมีไข (มีนิยามคืออุณหภูมิรางกาย ≥38.0°C) นั้นพบใน 9%
ของผูเขารวมการศึกษา โดยที่อาการไมพึงประสงคสวนใหญเกิดขึ้นภายใน 1–2 วันหลังจากการฉีดวัคซีน มี
ความรุนแรงเล็กนอยถึงปานกลาง และมีระยะเวลาสั้น (1–2 วัน)
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ในผู ใหญที่มีอายุมากขึ้น (ผูใหญที่มีอ ายุ ≥65 ป จำนวน 763 ราย) นั้น โดยทั่ว ไปแลว การกอปฏิก ิริยา
(reactogenicity) จะรุนแรงนอยกวาและไดรับรายงานบอยนอยกวาดวย
ขอมูลดานความปลอดภัยโดยทั่วไปมีความสอดคลองกันระหวางผูเขารวมการศึกษาทั้งที่มีหรือไมมีหลักฐานการ
ติดเชื้อ SARS-CoV-2 มากอนที่เวลาเริ่มการศึกษา มีผูใหญที่มีภูมิคุมกันเปนบวก (seropositive) กอนเริ่ม
การศึกษา ไดรับวัคซีนโควิด -19 แจนเซน จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,151 ราย (9.8%)
ตารางรายงานอาการไมพึงประสงค
อาการไมพึงประสงคจากยาที่พบในระหวางการศึกษา COV3001 ถูกจัดระบบตามระบบอวัยวะ (System
Organ Class หรือ SOC) ของพจนานุกรมทางการแพทยสำหรับคำศัพทในกิจกรรมการกำกับดูแล (Medical
Dictionary for Regulatory Activities Terminology หรือ MedDRA) ซึ่งประเภทของความถี่มีนิยามดังนี้
พบบอยมาก (≥ 1/10)
พบบอย (≥ 1/100 ถึง < 1/10)
พบไมบอย (≥ 1/1,000 ถึง < 1/100)
พบนอย (≥ 1/10,000 ถึง < 1/1,000)
ไมทราบ (ไมสามารถประมาณไดจากขอมูลที่มีอยู)
ภายในแตละกลุมความถี่ อาการไมพึงประสงคจะเรียงตามลำดับความรายแรงที่ลดลง
ตารางที่ 1 : อาการไมพึงประสงคที่ไดรับรายงานหลังจากการฉีดโควิด-19 วัคซีนแจนเซน
ระบบอวัยวะ
พบบอยมาก พบบอย
พบไมบอย
พบนอย
ไมทราบ
(System
(≥1/10)
(≥1/100 ถึง (≥1/1,000 ถึง (≥1/10,000 ถึง (ไมสามารถ
Organ Class)
<1/10)
<1/100)
<1/1,000)
ประมาณได
จากขอมูล
ที่มีอยู)
ก
ความผิดปกติ
อาการแพยา แอนาฟแล็กซิสข
ของระบบ
ลมพิษ
ภูมิคุมกัน
ความผิดปกติ
ปวดศีรษะ
สั่น
ของระบบ
ประสาท
ความผิดปกติ
ไอ
จาม ปวดในชอง
ของทางเดิน
ปากและคอหอย
หายใจ ทรวงอก
และประจันอก
ความผิดปกติ
คลื่นไส
ของทางเดิน
อาหาร
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ความผิดปกติ
ของผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต
ผิวหนัง
ความผิดปกติ
ปวดกลามเนื้อ
ของกลามเนื้อ
โครงรางและ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
ความผิดปกติ
ลา ปวดบริเวณ
โดยทั่วไปและ ที่ฉีด
ภาวะของ
บริเวณที่ใหยา

ผื่น เหงื่อออกมาก

ปวดขอ

กลามเนื้อออน
แรง ปวดแขน
หรือขา ปวดหลัง

มีไข ผิวหนัง
แดงบริเวณที่
ฉีด บวม
บริเวณที่ฉีด
หนาวสั่น

ออนเปลี้ย รูสึกไม
สบาย

ก อาการแพยาหมายถึงปฏิกิริยาแพของผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง
ข

กรณีที่ไดรับจากการศึกษาแบบเปดเผยขอมูลการรักษาที่กำลังดำเนินอยูใ นแอฟริกาใต

การรายงานอาการไมพึงประสงคที่สงสัย
การรายงานอาการไมพึงประสงคที่สงสัยภายหลังการอนุมัติทะเบียนตำรับยาเปนสิ่งสำคัญ โดยชวยใหสามารถ
เฝาสังเกตประโยชน/ความเสี่ยงของผลิตภัณฑยาไดอยางตอเนื่อง ขอใหบุคลากรทางการแพทยรายงานอาการ
ไมพึงประสงคใด ๆ ที่สงสัยผานระบบการรายงานตามที่หนวยงานของประเทศที่กำหนดและระบุเลขที่รุนผลิต/
ครั้งที่ผลิต
4.9 การไดรับยาเกินขนาด
ยังไมไดรับรายงานกรณีของการไดรับยาเกินขนาด ในการศึกษาระยะที่ 1/2 ซึ่งใหขนาดยาสูงกวาขนาดแนะนำ
(จนถึง 2 เทา) ผูใชยังคงทนตอโควิด-19 วัคซีนแจนเซน ไดดี อยางไรก็ตาม ผูที่ไดรับการฉีดวัคซีนรายงานวามี
การกอปฏิกิริยา (reactogenicity) เพิ่มขึ้น (ปวดบริเวณที่ฉีดวัคซีน เหนื่อยลา ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ
คลื่นไส และมีไขมากขึ้น)
ในกรณีของการไดรับยาเกินขนาด แนะนำใหเฝาสังเกตการทำงานที่สำคัญตอชีวิต (vital functions) และให
การรักษาตามอาการเทาที่เปนไปได
5. คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา
5.1 คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร
กลุมการรักษาทางเภสัชวิทยา : วัคซีน วัคซีนที่ทำจากเชื้อไวรัสอื่น ๆ รหัส ATC : J07BX03
กลไกการออกฤทธิ์
โควิด-19 วัคซีนแจนเซน เปนวัคซีนฤทธิ์จำเพาะ (monovalent vaccine) ที่ประกอบดวยตัวนำ (vector)
คืออะดีโนไวรัสชนิด 26 ของมนุษย (human adenovirus type 26) ซึ่งเปนสายผสม (recombinant) ถูกทำ
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ใหขยายพันธุตอไมได และมีรหัสควบคุมการสรางไกลโคโปรตีนสไปก (spike หรือ S) สายสมบูรณของเชื้อไวรัส
SARS-CoV-2 ในโครงสรางที่ทำใหเสถียรแลว หลังจากการใหวัคซีนแลวไกลโคโปรตีน S จะแสดงออกชั่วคราว
จึงกระตุนทั้ง แอนติบอดีชนิดลบลา งฤทธิ์ (neutralising antibodies) และแอนติบ อดีที่จำเพาะตอไกลโค
โปรตีน S ตัวอื่น ๆ ที่ทำหนาที่พิเศษ (functional S-specific antibodies) ตลอดจนการตอบสนองทาง
ภูมิ คุ มกันโดยอาศัยเซลล (cellular immune response) ที่มุงไปยังแอนติเจน S ซึ่งอาจมีสวนชวยในการ
ปองกันโรคโควิด-19
ประสิทธิผลทางคลินิก
การศึกษาระยะที่ 3 แบบพหุสถาบัน สุม ปกปดสองทาง ควบคุมดวยยาหลอก (COV3001) ที่กำลังดำเนินอยู
นั้น (ongoing, multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 study) มีการ
ดำเนินการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต และประเทศกลุมลาตินอเมริกา เพื่อประเมินประสิทธิผล
ความปลอดภัย และความสามารถในการกระตุนการตอบสนองทางภูมิคุมกัน (immunogenicity) ของโควิด-19
วัคซีนแจนเซน ที่ใหเพียงครั้งเดียวสำหรับการปองกันโรคโควิด-19 ในผูใหญอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป การศึกษานี้
ไมรวมผูที่มีการทำงานของระบบภูมิคุมกันผิดปกติอันเปนผลมาจากภาวะทางคลินิก ผูที่ไดรับการบำบัดกด
ภูมิคุมกันภายใน 6 เดือน ตลอดจนสตรีมีครรภ แตไมไดคัดผูเขารวมที่มีการติดเชื้อเอชไอวีแบบคงตัว (stable
HIV infection) ที่ยังคงไดรับการรักษาอยูออก ทั้งนี้ วัคซีนชนิดอื่นที่ไดรับอนุญาตแลวซึ่งไมรวมถึงวัคซีนเชื้อ
เปนนั้นสามารถใหไดโดยใหมากกวา 14 วันกอนหรือมากกวา 14 วันหลังจากการฉีดวัคซีนในการศึกษา สวน
วัคซีนเชื้อเปนออนฤทธิ์ชนิดอื่นที่ไดรับอนุญาตแลวนั้นสามารถใหไดมากกวา 28 วันกอนหรือมากกวา 28 วัน
หลังการฉีดวัคซีนในการศึกษา
อาสาสมัครแตละราย (individuals) จำนวนรวมทั้งสิ้น 44,325 รายไดรับการสุมแบบคูขนานในอัตราสวน 1 : 1
เพื่อรับการฉีดโควิด-19 วัคซีนแจนเซน หรือยาหลอกเขากลามเนื้อ ผูใหญจำนวนรวมทั้งสิ้น 21,895 รายไดรับ
โควิด-19 วัคซีนแจนเซน และผูใหญ 21,888 รายไดรับยาหลอก ผูเขารวมการศึกษาไดรับการติดตามผลเปน
เวลามัธยฐานเทากับ 58 วัน (ชวง : 1-124 วัน) หลังจากการฉีดวัคซีน
จากประชากรสำหรับ การวิ เ คราะห ป ระสิ ท ธิผ ลหลั ก (primary efficacy analysis population) จำนวน
39,321 รายนั้น พบผูที่มีภูมิคุมกันตอเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เปนลบ (seronegative) ที่กอนเริ่มการศึกษา
จำนวน 38,059 ราย และมี 1,262 รายที่ไมทราบสถานะภูมิคมุ กัน (serostatus)
สถิติประชากรและลักษณะเฉพาะกอนเริ่มการศึกษามีความคลายคลึงกันในบรรดาผูที่ไดรับโควิด-19 วัคซีน
แจนเซน และผูที่ไดรับยาหลอก ซึ่งในประชากรสำหรับการวิเคราะหประสิทธิผลหลักนั้น ผูที่ไดรับโควิด-19
วัคซีนแจนเซน อายุมัธยฐานอยูที่ 52.0 ป (ชวง : 18 ถึง 100 ป) โดยที่ 79.7% (N=15,646) มีอายุ 18 ถึง 64 ป
[ซึ่ง 20.3% (N=3,984) มีอายุ 65 ปขึ้นไปและ 3.8% (N=755) มีอายุ 75 ปขึ้นไป] ; 44.3% เปนเพศหญิง ; 46.8%
มาจากอเมริ ก าเหนื อ (สหรั ฐ อเมริ ก า) 40.6% มาจากลาติ น อเมริ ก า และ 12.6% มาจากแอฟริ ก าใต
(แอฟริกาใต) บุคคลจำนวนรวมทั้งสิ้น 7,830 ราย (39.9%) มีโรครวมที่เปนอยูกอนแลวอยางนอยหนึ่งโรคกอน
เริ่มการรักษาซึ่งเกี่ยวของกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นตอการลุกลามเปนโรคโควิด-19 ระดับรุนแรง (โรครวม ไดแก
โรคอวนซึ่งมีนิยามคือคาดัช นีมวลกาย (BMI) ≥30 กิโ ลกรัม/ตารางเมตร (27.5%) โรคความดันโลหิ ตสู ง
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(10.3%) โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (7.2%) การติดเชื้อเอชไอวีแบบคงตัว/ควบคุมไดดี (2.5%) ภาวะเกี่ยวกับหัวใจ
ที่รายแรง (2.4%) และโรคหืด (1.3%)) โรครวมอื่น ๆ พบใน ≤1% ของบุคคล
ผูติดเชื้อโควิด-19 นั้นไดรับการยืนยันโดยหองปฏิบัติการกลางซึ่งอิงจากผลอารเอ็นเอของเชื้อไวรัส SARS-CoV2 ที่เปนบวกโดยใชการทดสอบที่อาศัยปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรส (polymerase chain reaction หรือ PCR)
ประสิทธิผลของวัคซีนโดยรวมและแยกตามกลุมอายุที่สำคัญแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : การวิเคราะหประสิทธิผลของวัคซีนตอโรคโควิด-19ข ในผูใหญที่มีภูมิคุมกันตอเชื้อไวรัส
SARS-CoV-2 เปนลบ (seronegative) - ประชากรสำหรับการวิเคราะหประสิทธิผลหลัก
กลุมยอย
โควิด-19 วัคซีนแจนเซน
ยาหลอก
% ประสิทธิผล
N=19,630
N=19,691
ของวัคซีน
(95% CI)ค
ผูต ิดเชื้อ
คน-ป
ผูต ิดเชื้อ
คน-ป
โควิด-19
โควิด-19
(n)
(n)
14 วันหลังการฉีดวัคซีน
อาสาสมัครทุกรายก
116
3,116.57
348
3,096.12
66.9
(59.03 ; 73.40)
อายุ 18 ถึง 64 ป
107
2,530.27
297
2,511.23
64.2
(55.26 ; 71.61)
อายุ 65 ปขึ้นไป
9
586.31
51
584.89
82.4
(63.90 ; 92.38)
อายุ 75 ปขึ้นไป
0
107.37
8
99.15
100
(45.90 ; 100.00)
28 วันหลังการฉีดวัคซีน
อาสาสมัครทุกรายก
66
3,102.00
193
3,070.65
66.1
(55.01 ; 74.80)
อายุ 18 ถึง 64 ป
60
2,518.73
170
2,490.11
65.1
(52.91 ; 74.45)
อายุ 65 ปขึ้นไป
6
583.27
23
580.54
74.0
(34.40 ; 91.35)
อายุ 75 ปขึ้นไป
0
106.42
3
98.06
-ก

จุดยุติหลักรวมตามที่นิยามในโครงรางการวิจัย (protocol)
โรคโควิด-19 ที่แสดงอาการตองมีผล RT-PCR เปนบวกและมีอาการหรืออาการแสดงของทางเดินหายใจอยางนอย 1 อยาง หรือ
มีอาการหรืออาการแสดงทั่วรางกายอื่น ๆ 2 อยาง ตามที่นิยามในเกณฑวิธี
ค
ชวงความเชื่อมั่น (confidence interval) สำหรับ ‘อาสาสมัครทุกราย’ ไดรบั การปรับแลวเพื่อใหเกิดการควบคุมขอผิดพลาดประเภทที่ 1
สำหรับการทดสอบหลายครั้ง สวนชวงความเชื่อมั่นสำหรับกลุมอายุแสดงอยูในรูปที่ไมไดรับการปรับ
ข
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ประสิทธิผลของวัคซีนตอโรคโควิด-19 ระดับรุนแรงแสดงในตารางที่ 3 ตอไปนี้
ตารางที่ 3 : การวิเคราะหประสิทธิผลของวัคซีนตอโรคโควิด-19 ระดับรุนแรงก ในผูใ หญที่มีภูมิคุนกัน
ตอเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เปนลบ - ประชากรสำหรับการวิเคราะหประสิทธิผลหลัก
กลุมยอย
โควิด-19 วัคซีนแจนเซน
ยาหลอก
% ประสิทธิผล
N=19,630
N=19,691
ของวัคซีน
(95% CI)ข
ผูติดเชื้อ
คน-ป
ผูติดเชื้อ
คน-ป
โควิด-19
โควิด-19
(n)
(n)
14 วันหลังการฉีดวัคซีน
รุนแรง
14
3,125.05
60
3,122.03
76.7
(54.56 ; 89.09)
28 วันหลังการฉีดวัคซีน
รุนแรง
5
3,106.15
34
3,082.58
85.4
(54.15 ; 96.90)
ก

การตัดสินขั้นสุดทายของผูติดเชื้อโควิด-19 ระดับรุนแรงนั้นทำโดยคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดที่เปนอิสระซึ่งเปนผูกำหนด
ความรุนแรงของโรคตามนิยามตามคำแนะนำของ US FDA
ข
ชวงความเชื่อมั่นไดรับการปรับแลวเพื่อใหเกิดการควบคุมขอผิดพลาดประเภทที่ 1 สำหรับการทดสอบหลายครั้ง

ในผูติดเชื้อระดับรุนแรงที่เริ่มมีอาการภายหลังการฉีดวัคซีนอยางนอย 14 วัน พบวามีจำนวน 14 รายในกลุม
โควิด-19 วัคซีนแจนเซน เทียบกับจำนวน 60 ราย ในกลุมยาหลอกนั้น มี 2 ราย เทียบกับ 6 รายที่เขารับการ
รักษาในโรงพยาบาล และมี 3 รายที่เสียชีวิต (ทุกรายอยูในกลุมยาหลอก) ผูติดเชื้อระดับรุนแรงที่เหลือสวน
ใหญผานแตเพียงเกณฑความอิ่มตัวของออกซิเจน (SpO2) สำหรับโรคที่รุนแรง (≤93% ในอากาศในหอง)
กอนที่จะเปดเผยขอมูลการศึกษา ไดมีการวิเคราะหเสริมซึ่งถือวาเปนการวิเคราะหภายหลัง (post-hoc) โดย
วิ เ คราะห ผู ต ิ ด เชื ้ อ ที่ ใ ห ผ ลบวก (positive) ในการทดสอบที่ อ าศั ย PCR โดยไม ค ำนึ ง ถึ ง การยื น ยั น โดย
หองปฏิบัติการกลาง ซึ่งโดยทั่วไปแลวสนับสนุนผลของการวิเคราะหเบื้องตน
หลังจากไดรับวัคซีนไปแลวเกิน 14 วัน มีผูติดเชื้อโควิด-19 ที่ไดรับการยืนยัน (ในระดับโมเลกุล) เขารับการ
รักษาในโรงพยาบาล โดยแบงเปน 2 รายในกลุมโควิด-19 วัคซีนแจนเซน เทียบกับ 8 รายในกลุมยาหลอก โดย
ที่ 1 รายในกลุมยาหลอกตองเขารับการรักษาในหนวยอภิบาลผูปวยหนัก (intensive care unit หรือ ICU)
และตองใชเครื่องชวยหายใจ ขอมูลนี้ไดรับจากการวิเคราะหภายหลัง (post-hoc) ของการเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับโรคโควิด-19 ซึ่งทำการคนหากวางขึ้นโดยอิงจากขอมูลที่มีอยูทั้งหมดจาก
แหลงตางๆ (2 ราย เทียบกับ 29 รายในชุดขอมูลแบบขยาย)
การวิเคราะหกลุมยอยของจุดยุติประสิทธิผลหลัก (primary endpoint) แสดงคาประมาณประสิทธิผลแบบจุด
(point estimates) ใกลเคียงกันสำหรับผูเขารวมการศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิง เชนเดียวกับผูเขารวม
การศึกษาที่มีและไมมีโรคประจำตัวที่สัมพันธกับความเสี่ยงสูงตอการเกิดโควิด-19 ระดับรุนแรง
COVID-19 Vaccine Janssen EUPI V March/2021 (Final EMA approved version)
(Initial Registration)_TH FDA comments round 3_15-May-2021

Created on 15 May 2021

10

มีการวิเคราะหกลุมยอยเชิงสำรวจเกี่ยวกับประสิทธิผลของวัคซีนตอโรคโควิด-19 และโรคโควิด-19 ระดับ
รุนแรงสำหรับประเทศบราซิล แอฟริกาใต และสหรัฐอเมริกา (ดูตารางที่ 4) สำหรับการวิเคราะหกลุมยอยนั้น
นับรวมผูติดเชื้อโควิด-19 ทุกรายที่สะสมจนถึงวันที่ตัดขอมูลการวิเคราะหประสิทธิผลหลัก ซึ่งรวมถึงผูติดเชื้อที่
ไดรับการยืนยันโดยหองปฏิบัติการกลางและผูติดเชื้อที่มผี ล PCR ของเชื้อ SARS-CoV-2 เปนบวกที่เปนเอกสาร
จากหองปฏิบัติการในทองถิ่นแตยังรอการยืนยันโดยหองปฏิบัติการกลาง
ตารางที่ 4 : สรุปขอมูลประสิทธิผลของวัคซีนตอโรคโควิด-19 และโรคโควิด-19 ระดับรุนแรงสำหรับ
ประเทศที่มีผตู ิดเชื้อที่ไดรับรายงาน >100 ราย
เวลาเริ่มมีอาการ
ความรุนแรง
การประมาณคาแบบจุด การประมาณคาแบบจุด
ของโรคโควิด-19
ของโรคโควิด-19 ระดับ
(95% CI)
รุนแรง
(95% CI)
สหรัฐฯ
อยางนอย 14 วัน หลังจากการ 74.4% (65.00 ; 81.57) 78.0% (33.13 ; 94.58)
ฉีดวัคซีน
อยางนอย 28 วัน หลังจากการ 72.0% (58.19 ; 81.71) 85.9% (-9.38 ; 99.69)
ฉีดวัคซีน
บราซิล
อยางนอย 14 วัน หลังจากการ 66.2% (51.01 ; 77.14) 81.9% (17.01 ; 98.05)
ฉีดวัคซีน
อยางนอย 28 วัน หลังจากการ 68.1% (48.81 ; 80.74) 87.6% (7.84 ; 99.72)
ฉีดวัคซีน
แอฟริกาใต อยางนอย 14 วัน หลังจากการ 52.0% (30.26 ; 67.44) 73.1% (40.03 ; 89.36)
ฉีดวัคซีน
อยางนอย 28 วัน หลังจากการ 64.0% (41.19 ; 78.66) 81.7% (46.18 ; 95.42)
ฉีดวัคซีน
ได มี การหาลำดับ เบสของตัว อยางจาก 71.7% ของผูติดเชื้อ ในการวิเ คราะหหลักที่ไดร ับ การยืนยันโดย
หองปฏิบัติการกลางแลว [สหรัฐอเมริกา (73.5%) แอฟริกาใต (66.9%) และบราซิล (69.3%)] ซึ่งในจำนวน
ตัวอยางที่หาลำดับเบสนั้น มีความไมสมดุลในความสมบูรณของชุดขอมูลระหวางกลุมโควิด-19 วัคซีนแจนเซน
และกลุมยาหลอก โดยทีใ่ นสหรัฐอเมริกา 96.4% ของสายพันธุถูกระบุวาเปนเชื้อไวรัส Wuhan-H1 กลายพันธุ
ชนิด D614G (Wuhan-H1 variant D614G) สวนในแอฟริกาใต 94.5% ของสายพันธุถูกระบุวาเปนเชื้อไวรัส
กลายพันธุชนิด 20H/501Y.V2 (สายพันธุ B.1.351) สำหรับในบราซิล 69.4% ของสายพันธุถูกระบุวาเปนเชื้อ
ไวรัสกลายพันธุของสายพันธุ P.2 และ 30.6% ของสายพันธุถูกระบุวาเปนเชื้อไวรัส Wuhan-H1 กลายพันธุ
ชนิด D614G
ประชากรสูงอายุ
ไดมีการประเมินโควิด-19 วัคซีนแจนเซน ในผูที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ซึ่งประสิทธิผลของโควิด-19 วัคซีน
แจนเซน นั้นสอดคลองกันระหวางผูสูงอายุ (≥65 ป) และผูที่มีอายุนอยกวา (อายุ 18-64 ป)
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5.2 คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร
ไมเกี่ยวของ
5.3 ขอมูลความปลอดภัยจากการศึกษาพรีคลินิก
ขอมูลที่ไมใชทางคลินิกในกระตายแสดงใหเห็นวาไมมีอันตรายพิเศษตอ มนุษยโ ดยอิงจากการศึกษาแบบ
มาตรฐานของความเปนพิษเมื่อใหยาซ้ำ และความทนยาเฉพาะที่ รวมทั้งการศึกษาความเปนพิษตอระบบ
สืบพันธุแ ละการพัฒนาดวย
ความเปนพิษตอยีนและการกอมะเร็ง
ยังไมมีการประเมินโควิด-19 วัคซีนแจนเซน ถึงศักยภาพในการเปนพิษตอยีนและการกอมะเร็ง ไมคาดวา
สวนประกอบของวัคซีนจะมีศักยภาพในการเปนพิษตอยีนหรือการกอมะเร็ง
ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุและการเจริญพันธุ
ไดมีการประเมินความเปนพิษตอระบบสืบพันธุและการเจริญพันธุของเพศหญิงในการศึกษาแบบผสมถึงการ
พัฒนาของตัวออน-ทารกในครรภ ทั้งกอนและหลังคลอดในกระตาย โดยที่ในการศึกษานี้ไดทำการฉีดโควิด-19
วัคซีนแจนเซน ครั้งแรกเขากลามเนื้อใหกับกระตายเพศเมีย 7 วันกอนผสมพันธุในขนาดที่เทียบเทากับ 2 เทา
ของขนาดยาที่แนะนำในมนุษย ตามดวยการฉีดวัคซีนอีก 2 ครั้งในขนาดเดียวกันในชวงตั้งครรภ (กลาวคือใน
วันตั้งครรภที่ 6 และ 20) ซึ่งไมพบผลที่เกี่ยวของกับวัคซีนตอการเจริญพันธุของเพศหญิง การตั้งครรภ หรือการ
พัฒนาของตัวออน-ทารกในครรภหรือลูกที่เกิดมา โดยที่สัตวตัวเมียที่เปนแมตลอดจนทารกในครรภและลูกที่
เกิดมามีคาระดับภูมิคมุ กัน (antibody titer) ที่จำเพาะกับโปรตีน S ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งชี้ใหเห็นวา
แอนติบอดีของมารดาถูกสงผานไปยังทารกในครรภในระหวางตั้งครรภ แตยังไมมีขอมูลของโควิด-19 วัคซีน
แจนเซน เกี่ยวกับการขับวัคซีนออกในน้ำนม
นอกจากนี้การศึกษาความเปนพิษแบบมาตรฐาน (การใหยาซ้ำ) ในกระตายดวยโควิด-19 วัคซีนแจนเซน
ไมไดแสดงใหเห็นผลใด ๆ ตออวัยวะเพศชายที่จะทำใหการเจริญพันธุของเพศชายบกพรอง
6. รายละเอียดทางเภสัชกรรม
6.1 รายการตัวยาไมสำคัญ
2-ไฮดรอกซีโพรพิล-เบตา-ไซโคลเดกซทริน (2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin หรือ HBCD)
กรดซิตริก โมโนไฮเดรต (citric acid monohydrate)
เอธานอล (ethanol)
กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid)
โพลีซอรเบท-80 (polysorbate-80)
โซเดียมคลอไรด (sodium chloride)
โซเดียมไฮดรอกไซด (sodium hydroxide)
ไตรโซเดียมซิเตรท ไดไฮเดรต (trisodium citrate dihydrate)
น้ำสำหรับยาฉีด (water for injections)
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6.2 ความไมเขากันของยา
หามผสมผลิตภัณฑยานี้กับผลิตภัณฑยาอื่น หรือเจือจาง
6.3 อายุของยา
ขวดยาที่ยังไมไดเปด
2 ปเมื่อเก็บที่อุณหภูมิ -25°C ถึง -15°C
เมื่อนำออกจากชองแชแข็งแลว อาจเก็บขวดยาที่ยังไมไดเปดโดยแชเย็นที่อุณหภูมิ 2°C ถึง 8°C ปองกันแสง ได
จนถึง 3 เดือนในครั้งเดียว (single period) โดยไมเกินวันหมดอายุที่พิมพไว (EXP)
เมื่อละลายวัคซีนแลว หามนำวัคซีนไปแชแข็งซ้ำ
สำหรับขอควรระวังพิเศษในการเก็บยา ดูหัวขอ 6.4
ขวดยาที่เปดแลว (หลังจากการเจาะขวดยาครั้งแรก)
ความคงตัวทางเคมีและกายภาพระหวางการใชงานของวัคซีนเปนเวลา 6 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 2°C ถึง 25°C ซึ่ง
จากการพิจารณาดานจุลชีววิทยาแลว ควรใชผลิตภัณฑทันทีหลังจากการเจาะขวดยาครั้งแรก อยางไรก็ตาม
สามารถเก็บผลิตภัณฑที่อุณหภูมิระหวาง 2-8°C ไดนานสูงสุด 6 ชั่วโมง หรือวางไวที่อุณหภูมิหอง (สูงสุด 25°C)
ไดจนถึง 3 ชั่วโมงหลังจากการเจาะขวดยาครั้งแรก เมื่อพนจากชวงเวลาเหลานี้แลว การเก็บรักษาระหวางการ
ใชงานถือเปนความรับผิดชอบของผูใช
6.4 ขอควรระวังพิเศษในการเก็บยา
เก็ บ และขนสงในรูป แชแข็งที่อ ุณหภูมิ -25°C ถึง -15°C ซึ่งวันหมดอายุสำหรั บการเก็บ รัก ษาที่อ ุณหภูมิ
-25°C ถึง -15°C พิมพอยูบนขวดยาและกลองชั้นนอกหลังคำวา “ยาสิ้นอายุ (EXP)”
เมื่ อ เก็บ ในรูปแชแ ข็งที่อุณหภูมิ -25°C ถึง -15°C สามารถละลายวัคซีนที่อ ุณหภูม ิ 2°C ถึง 8°C หรือที่
อุณหภูมิหอง ดังนี้
 ที่อุณหภูมิ 2°C ถึง 8°C : กลองที่บรรจุ 10 ขวดจะใชเวลาประมาณ 12 ชั่วโมงที่จะละลาย และขวดเดียว
จะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงที่จะละลาย
 ที่อุณหภูมิหอง (สูงสุด 25°C) : กลองที่บรรจุ 10 ขวดจะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงที่จะละลาย และขวด
เดียวจะใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงที่จะละลาย
สามารถเก็บวัคซีนในตูเย็นที่อุณหภูมิ 2°C ถึง 8°C ไดจนถึง 3 เดือนในครั้งเดียว โดยไมเกินวันหมดอายุเดิม
(EXP) ซึ่งเมื่อยายผลิตภัณฑไปเก็บที่อุณหภูมิ 2°C ถึง 8°C แลวตองเขียนวันหมดอายุที่ปรับใหเปนปจจุบันไวบน
กลองชั้นนอก และควรใชหรือทิ้งวัคซีนภายในวันหมดอายุที่ปรับใหเปนปจจุบันแลว ควรทำใหวันหมดอายุเดิม
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ที่ติดอยูไมสามารถอานได นอกจากนี้ยังสามารถขนสงวัคซีนที่อุณหภูมิ 2°C ถึง 8°C ไดอีกดวยตราบเทาที่มี
สภาวะการเก็บรักษาที่เหมาะสม (อุณหภูมิ เวลา)
เมื่อละลายวัคซีนแลว หามนำวัคซีนไปแชแข็งซ้ำอีก
เก็บขวดยาไวในกลองเดิมเพื่อปองกันแสง
โควิด-19 วัคซีนแจนเซน ที่ยังไมไดเปดมีความคงตัวเปนเวลารวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 9°C ถึง 25°C ซึ่ง
ไมใชสภาวะการเก็บรักษาหรือการขนสงที่แนะนำแตอาจเปนแนวทางในการตัดสินใจสำหรับการใชในกรณีที่มี
การเบี่ยงเบนของอุณหภูมิชั่วคราวในระหวางการเก็บรักษาเปนเวลา 3 เดือนที่อุณหภูมิ 2°C ถึง 8°C
สำหรับสภาวะการเก็บรักษาหลังจากการเปดผลิตภัณฑยาครั้งแรก ดูหัวขอ 6.3
6.5 ลักษณะและสวนประกอบของภาชนะบรรจุ
น้ ำยาแขวนตะกอน ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร ในขวดยาสำหรับ ใชหลายครั้ง (แกวชนิดที่ 1) พรอมจุก ยาง
(คลอโรบิวทิลที่มีผิวเคลือบดวยฟลูออโรพอลิเมอร) ฝาหนีบอลูมิเนียม และฝาครอบพลาสติกสีน้ำเงิน ขวดยา
แตละขวดประกอบดวยขนาดยาใน 1 โดส ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร จำนวน 5 โดส
ขนาดบรรจุ : ขวดยาสำหรับใชหลายครั้งจำนวน 10 ขวด/หนึ่งกลอง
6.6 ขอควรระวังพิเศษในการกำจัดและการบริหารจัดการอื่น ๆ
คำแนะนำในการบริหารจัดการและการใหยา
วัคซีนนี้ควรไดรับการบริหารจัดการโดยบุคลากรทางแพทยโ ดยใชเทคนิคปลอดเชื้อ (aseptic technique)
เพื่อใหแนใจวาแตละโดสนั้นปราศจากเชื้อ
 วัคซีนอยูใ นรูปพรอมใชเมื่อละลายแลว
 วัคซีนอาจอยูในรูปแชแข็งที่อุณหภูมิ -25°C ถึง -15°C หรือละลายแลวที่อุณหภูมิ 2°C ถึง 8°C
 หามแชแข็งวัคซีนซ้ำเมื่อวัคซีนถูกทำใหละลายแลว
 เก็บขวดยาไวในกลองเดิมเพื่อปองกันแสงและเพื่อบันทึกวันหมดอายุสำหรับสภาวะการเก็บรักษาที
แตกตางกัน (ถามี)
เก็บยาใหพนจากการเห็นและการเอื้อมถึงของมือเด็ก
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ก.

การเก็บรักษาเมื่อไดรับวัคซีน

หากคุณไดรับวัคซีนในรูปแชแข็งที่อุณหภูมิ -25°C ถึง -15°C คุณอาจดำเนินการ ดังนี้
หรือ
-25°C ถึง -15°C
2°C ถึง 8°C

เก็บในชองแชแข็ง
เก็บในตูเย็น

สามารถเก็บและขนสงวัคซีนในรูปแชแข็งที่อุณหภูมิ • สามารถเก็บและขนสงวัคซีนที่อุณหภูมิ
-25°C ถึง -15°C
2°C ถึง 8°C ไดจนถึง 3 เดือนในครั้งเดียว

วันหมดอายุสำหรับการเก็บรักษาพิมพอยูบนขวดยา
โดยไมเกินวันหมดอายุเดิม (EXP)
และกลองชั้นนอกหลังคำวา “ยาสิ้นอายุ (EXP)”
• เมื่อยายผลิตภัณฑไปไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ
(ดูหัวขอ 6.4)
2°C ถึง 8°C แลวตองเขียนวันหมดอายุที่
ปรับ ใหเ ป น ป จ จุ บ ันไว บ นกล อ งชั้น นอก
และควรใชหรือทิ้งวัคซีนภายในวันหมดอายุ
ที่ป รับ ใหเปนปจ จุบ ันแลว ควรทำใหวัน
หมดอายุเดิมไมสามารถอานวันได
(ดูหัวขอ 6.4)
หากคุณไดรับวัคซีนที่ละลายแลวที่อุณหภูมิ 2°C ถึง 8°C คุณควรเก็บในตูเย็น ดังนี้
2°C ถึง 8°C

เก็บในตูเย็น
หามแชแข็งซ้ำหากไดรับผลิตภัณฑที่ละลายแลวที่อุณหภูมิ 2°C ถึง 8°C
หมายเหตุ : หากไดรับวัคซีนในรูปแชเย็นที่อุณหภูมิ 2°C ถึง 8°C เมื่อไดรับใหตรวจสอบวาวันหมดอายุไดถูก
ปรับใหเปนปจจุบันแลวโดยผูจำหนายในทองถิ่น หากคุณไมพบวันหมดอายุ (EXP) ใหม ใหติดตอผูจำหนาย
ในทองถิ่นเพื่อยืนยันวันหมดอายุเมื่อจัดเก็บในตูเย็น เขียนวันหมดอายุใหมไวบนกลองชั้นนอกกอนที่วัคซีน
จะถูกเก็บในตูเย็น ควรทำใหวันหมดอายุเดิมไมสามารถอานได (ดูหัวขอ 6.4)
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ข.

หากเก็บในรูปแชแข็ง ปลอยขวดยาใหละลายในตูเย็นหรือที่อุณหภูมิหองกอนการใหยา
หรือ
สูงสุด 25°C
2°C ถึง 8°C

ปล่อยให้ละลาย
ั
เป็นเวลา 2 ชวโมง

ปล่อยให้
ละลาย
เป็นเวลา
ั
12 ชวโมง

ปลอยใหละลายในตูเย็น
• เมื่อเก็บในรูปแชแข็งที่อุณหภูมิ -25°C ถึง -15°C
กลองที ่ บรรจุ 10 ขวดจะใช เวลาประมาณ 12
ชั่วโมงที่จะละลาย หรือขวดยาแตละขวดจะใช
เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงที่จะละลายที่อุณหภู มิ
2°C ถึง 8°C
• หากไมไดใชวัคซีนทันที ใหอางถึงคำแนะนำใน
หัวขอ ‘เก็บในตูเย็น’
• จะตองเก็บขวดยาไวในกลองเดิมเพื่อปองกันแสง
และเพื่อบันทึกวันหมดอายุสำหรับสภาวะการเก็บ
รักษาที่แตกตางกัน (ถามี)
หามแชแข็งซ้ำเมื่อวัคซีนละลายแลว

ค.

ปล่อยให้ละลาย
ั
เป็นเวลา 1 ชวโมง

ปลอยใหละลายที่อุณหภูมิหอง
• เมื่อเก็บในรูปแชแข็งที่อุณหภูมิ -25°C ถึง -15°C
ควรปลอยใหกลองที่บรรจุ 10 ขวด หรือขวดยาแตละ
ขวดละลายที่อุณหภูมิหอง สูงสุด 25°C
• กลองที่บรรจุ 10 ขวดจะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ที่จะละลาย
• ขวดยาแตละขวดจะใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงที่จะละลาย
• วัคซีนมีความคงตัวเปนเวลารวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมงที่
อุณหภูมิ 9°C ถึง 25°C ซึ่งไมใชสภาวะการเก็บรักษาหรือ
การขนส งที ่แนะนำแตอาจเป นแนวทางในการตั ดสิ นใจ
สำหรับการใชในกรณีที่มีการเบี่ยงเบนอุณหภูมิชั่วคราว
• หากไมไดใชวัคซีนทันที ใหอางถึงคำแนะนำในหัวขอ ‘เก็บ
ในตูเย็น’
หามแชแข็งซ้ำเมื่อวัคซีนละลายแลว

ตรวจสอบขวดยาและวัคซีน

•

โควิด-19 วัคซีนแจนเซน เปนน้ำยาแขวนตะกอนที่มีลักษณะใสจนถึงขุนมาก ไมมีสีจนถึงสีเหลืองออน
(pH 6-6.4)
•
กอนการใหยาควรตรวจสอบวัคซีนดวยตาเปลาวามีอนุภาคขนาดเล็กและมีการเปลี่ยนสีหรือไม
•
กอนการใหยาควรตรวจสอบขวดยาดวยตาเปลาวามีรอยแตกหรือความผิดปกติใด ๆ เชน หลักฐาน
การแกไขดัดแปลง หรือไม
หากพบวามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหลานี้อยู หามใหวัคซีน
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ง.

เตรียมและใหวัคซีน
10
วินาที

หมุนขวดยาเบา ๆ
• ก อ นการให ว ั ค ซี นแต ละครั้ง
ใหหมุนขวดยาเบา ๆ ในตำแหนง
ตั้งขึ้นเปนเวลา 10 วินาที
• หามเขยา

จ.

ดูดออกมา 0.5 มิลลิลิตร
• ใช เ ข็ ม ปราศจากเชื ้ อ และ
กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อ เพื่อ
ดูดยาขนาด 0.5 มิลลิลิตร สำหรับ
ใช ค รั ้ ง เดี ย วออกจากขวดยา
สำหรับใชหลายครั้ง (ดูหัวขอ 4.2)
สามารถดูดขนาดยาไดสูงสุด
5 ครั ้ ง จากขวดยาสำหรั บ ใช
หลายครั้ง และใหทิ้งวัคซีนสวนที่
เหลื อ อยู  ใ นขวดยาหลั ง จากดู ด
ขนาดยา 5 ครั้งแลว

ฉีด 0.5 มิลลิลิตร
• ใหโดยการฉีดเขากลามเนื้อ
เทานั้น โดยฉีดเขาไปในกลามเนื้อ
เดลทอยดที่ตนแขน (ดูหัวขอ 4.2)

การเก็บรักษาหลังจากการเจาะครั้งแรก
2°C ถึง 8°C

ั
เก็บได้จนถึง 6 ชวโมง

บั น ทึก วัน ที ่ แ ละเวลาที ่ ควรทิ้ง
ขวดยา
• หลัง จากการเจาะขวดยาครั้ ง
แรกแลว ใหบันทึกวันที่และเวลา
ที ่ ควรทิ้งขวดยาไวบ นฉลากของ
ขวดยาแตละขวด
ควรใชทันทีหลังจากการเจาะ
ครั้งแรก

• หลังจากการเจาะขวดยา
ครั้ง แรกแลว สามารถเก็บ
วัคซีนไวที่อุณหภูมิ 2°C ถึง
8°C ไดจนถึง 6 ชั่วโมง
• ใหทิ้งวัคซีน หากไมไดใช
ภายในเวลานี้
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หรือ

สูงสุด 25°C

ั
เก็บได้จนถึง 3 ชวโมง

• หลังจากการเจาะขวดยาครั้ง
แรกแลว สามารถเก็บวัคซีนไวที่
อุณหภูมิหอง (สูงสุด 25°C) ได
จนถึง 3 ชั่วโมงในครั้งเดียว (ดู
หัวขอ 6.3)
• ให ท ิ ้ ง วั ค ซี น หากไม ไ ด ใ ช
ภายในเวลานี้
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ฉ.

การกำจัด

ควรกำจัดวัคซีนที่ไมไดใชหรือวัสดุเหลือใชใด ๆ ใหเปนไปตามคำแนะนำในทองถิ่นสำหรับของเสียทางเภสัช
กรรม การทำวัคซีนหกที่อาจเกิดขึ้น ควรฆาเชื้อดวยสารที่มีฤทธิฆ์ าเชื้ออะดีโนไวรัส
7.

ชื่อผูรับอนุญาตผลิตหรือนำหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร
บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด
106 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
โทร : 02-792-7200
โทรสาร : 02-792-7222

8.

เลขทะเบียนตำรับยา
1C 5/2564 (NBC)

9.

วันที่ไดรับอนุมัติทะเบียนตำรับยา
25 มีนาคม 2564

10. วันที่มีการแกไขปรับปรุงเอกสาร
-
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ขอมูลฉลากผลิตภัณฑ

COVID-19 Vaccine Janssen

2.5 mL vial

Suspension for injection

Each dose (0.5mL) contains:COVID-19 Vaccine (Ad26.COV2-S [recombinant]) NLT 2.5 x 1010 viral particles (VP)
Intramuscular use
5 multidose vials
(5 doses per vial, 0.5 mL per dose)
ยาควบคุมพิเศษ
Reg. No. 1C 5/64 (NBC)
MFG:
Lot:
EXP:

Supply flow 1
Supply flow 2
Manufactured and Primary Packaged by: Manufactured and Primary Packaged by:
Grand River Aseptic Manufacturing, Inc.,
Grand River Aseptic Manufacturing, Inc.,
MI 49504, United States of America
MI 49504, United States of America
Secondary Packaged by:
Packaging Coordinators LLC,
Philadelphia, PA 19114,
United States of America

Secondary Packaged and Final Released by:
Janssen Pharmaceutica NV
2340 Beerse, Belgium

Final Released by:
Janssen Biologics B.V.
2333 CB Leiden, The Netherlands
Imported by: Janssen-Cilag Ltd.
106 Moo 4 Lad Krabang Industrial Estate, Chalongkrung Rd.,
Lamplatew, Lad Krabang, Bangkok 10520
Tel: +662-792-7200
Fax: +662-792-7222
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