เอกสารกำกับยาภาษาไทย

โคเมอรเนตีมีขอบงใชสำหรับฉีดเพื่อกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันในผูที่มีอายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป
เพื่อปองกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ภายใตการอนุญาตผลิตภัณฑยาแผนปจจุบันสำหรับมนุษยแบบมีเงื่อนไข
ในสถานการณฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญของโรค
แพทยผูใชยาจำเปนตองรายงานอาการไมพึงประสงคแกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบตามที่กำหนด
โปรดอานขอมูลอยางละเอียด

โคเมอรเนตี (COMIRNATYTM)
1. ชื่อผลิตภัณฑ

โคเมอรเนตี (ComirnatyTM) ขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนิดกระจายตัวสำหรับฉีด (dispersion for injection)
วัคซีนเอ็มอารเอ็นเอ (mRNA Vaccine) สำหรับปองกันโรคโควิด-19 (นิวคลีโอไซดที่ถูกดัดแปลง)

2. ปริมาณและคุณสมบัติของตัวยาสำคัญ

ใน 1 โดส (0.3 มิลลิลิตร) ของวัคซีนเอ็มอารเอ็นเอโควิด-19 (หอหุมดวยอนุภาคไขมันขนาดนาโน) (COVID-19
mRNA Vaccine (embedded in lipid nanoparticles)) ประกอบดวย โทซินาเมแรน (Tozinameran) 30
ไมโครกรัม
ยานี้บรรจุในขวดแกวสำหรับใชหลายครั้ง (multi-dose vial) หามเจือจางกอนใช
ใน 1 ขวด (2.25 มิลลิลิตร) บรรจุวัคซีนโดสละ 0.3 มิลลิลิตร จำนวน 6 โดส ดูหัวขอ 4.2. ขนาดยาและ
วิธีการใชยา และ 6.6. ขอควรระวังพิเศษในการกำจัดและการบริหารจัดการอื่น ๆ
โทซิ น าเมแรน เป น 5’-capped messenger RNA (mRNA) สายเดี ่ ย ว (Single-stranded) ที ่ ผ ลิ ต ขึ ้ น โดย
cell-free transcription นอกร า งกาย (in vitro) จากแม แ บบดี เ อ็ น เอที ่ ต รงกั น (corresponding DNA
templates) เขารหัสโปรตีนหนาม (viral spike [S]) ของไวรัส SARS-CoV-2
สวนประกอบอื่น ๆ โปรดดูหัวขอ 6.1. รายการตัวยาไมสำคัญ

3. ลักษณะและรูปแบบยาทางเภสัชกรรม

ยาชนิดกระจายตัวสำหรับฉีด
วัคซีนแชแข็งชนิดกระจายตัวที่มีสีขาวถึงสีออกเหลืองออน (pH 6.9 - 7.9)
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4. คุณสมบัติทางคลินิก

4.1. ขอบงใช
โคเมอรเนตีขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส สำหรับกระจายตัวสำหรับฉีด มีขอบงใชสำหรับฉีดเพื่อกระตุนใหรางกาย
สรางภูมิคุมกันในผูที่มีอายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป เพื่อปองกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
4.2. ขนาดยาและวิธีการใชยา
ขนาดยา
บุคคลที่มีอายุ 12 ปขึ้นไป
แผนการฉี ด โคเมอร เ นตี ป ระกอบด ว ยการฉี ด วั ค ซี น เข า ทางกล า มเนื ้ อ ในขนาด 0.3 มิ ล ลิ ล ิ ต ร
จำนวน 2 ครั้งที่เปน primary course การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ควรใหหลังจากการฉีดเข็มแรก 3 สัปดาห
(โปรดดูหัวขอ 4.4. คำเตือนพิเศษและขอควรระวังในการใชยา และ 5.1. คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร)
อาจฉีดวัคซีนโคเมอรเนตีเข็มที่ 3 เขาทางกลามเนื้อหลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในผูที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปอยางนอย
6 เดือน การตัดสินใจวาจะฉีดวัคซีนโคเมอรเนตีเข็มที่ 3 เมื่อไรและฉีดใหบุคคลในกลุมใดนั้นควรพิจารณาจาก
ขอมูลดานประสิทธิผลของวัคซีนที่มีอยู โดยคำนึงถึงขอมูลความปลอดภัยที่มีอยูอยางจำกัด
(ดูหัวขอ 4.4. คำเตือนพิเศษและขอควรระวังในการใชยา และ 5.1. คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร)
แนะนำใหผูที่ไดรับการฉีดโคเมอรเนตีในเข็มแรก ควรไดรับการฉีดกระตุนในเข็มที่ 2 ดวยโคเมอรเนตีเชนเดิม
เพื่อรับวัคซีนชุดแรกใหครบและเพื่อรับการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมใด ๆ
ผูที่มีภูมิคุมกันบกพรองอยางรุนแรงที่มีอายุ 12 ปขึ้นไป
อาจฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ใหแกผูที่มีภูมิคุมกันบกพรองอยางรุนแรงหลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแลวอยางนอย
28 วัน (ดูหัวขอ 4.4. คำเตือนพิเศษและขอควรระวังในการใชยา)
เด็ก
มีสูตรตำรับยาสำหรับเด็กอายุ 5 ถึง 11 ป (กลาวคือ อายุ 5 ถึงนอยกวา 12 ป) โปรดดูรายละเอียดใน
เอกสารกำกับยาสำหรับโคเมอรเนตีขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส ชนิดเขมขนสำหรับกระจายตัวสำหรับฉีด
ผูสูงอายุ
ไมจำเปนตองปรับขนาดยาในผูสูงอายุที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป ความปลอดภัยและความสามารถในการสราง
ภูมิคุมกันของวัคซีนโคเมอรเนตีเข็มกระตุน (เข็มที่ 3) ในผูที่มีอายุ 65 ปขึ้นไปนั้นอางอิงมาจากขอมูลความปลอดภัย
และความสามารถในการสรางภูมิคุมกันในผูใหญที่มีอายุระหวาง 18 ถึง 55 ป

29

วิธีการใชยา
ควรฉีดโคเมอรเนตีขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส สำหรับกระจายตัวสำหรับฉีดเขากลามเนื้อเทานั้น โดยเฉพาะ
กลามเนื้อเดลทอยดของตนแขนดานบน หามเจือจางกอนใช (ดูหัวขอ 6.6. ขอควรระวังพิเศษในการกำจัดและ
การบริหารจัดการอื่น ๆ)
หามฉีดวัคซีนเขาทางหลอดเลือดดำ ใตผิวหนัง หรือเขาในผิวหนัง
โคเมอรเนตี 1 ขวดบรรจุวัคซีนโดสละ 0.3 มิลลิลิตร จำนวน 6 โดส เพื่อใหไดวัคซีน 6 โดสจาก 1 ขวด ควรใช
กระบอกฉีดยาและ/หรือเข็มฉีดยาที่มีปริมาตรยาตกคางต่ำ (low dead-volume) กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา
ที่มีปริมาตรยาตกคางต่ำควรมีปริมาตรยาตกคางไมเกิน 35 ไมโครลิตร หากใชกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาแบบ
มาตรฐาน วัคซีน 1 ขวดอาจมีปริมาตรไมเพียงพอในการดูดวัคซีนสำหรับการฉีดโดสที่ 6
ในทุกการฉีด โดยไมคำนึงถึงประเภทของกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา มีขอกำหนดดังนี้
• ขนาดวัคซีนสำหรับฉีดแตละโดส ตองมีปริมาตร 0.3 มิลลิลิตร
• หากปริมาณวัคซีนที่เหลืออยูในขวดวัคซีนไมเพียงพอสำหรับการฉีดวัคซีนเต็มโดสที่ขนาด 0.3 มิลลิลิตร
ใหทิ้งขวดวัคซีนและวัคซีนใด ๆ ที่เหลือในขวด
• หามนำวัคซีนจากหลายขวดวัคซีนมารวมกัน
หามผสมวัคซีนนี้ในกระบอกฉีดยาเดียวกันกับวัคซีนหรือผลิตภัณฑยาชนิดอื่น
สำหรับขอควรระวังกอนฉีดวัคซีน ดูหัวขอ 4.4. คำเตือนพิเศษและขอควรระวังในการใชยา
สำหรับคำแนะนำในการละลายวัคซีน การจัดการ และการทิ้งวัคซีน ดูหัวขอ 6.6. ขอควรระวังพิเศษในการ
กำจัดและการบริหารจัดการอื่น ๆ
4.3. ขอหามใช
หามใชโคเมอรเนตี ในผูที่แพตัวยา หรือสวนประกอบตัวใดตัวหนึ่งของวัคซีนนี้ (ดูหัวขอ 6.1. รายการตัวยา
ไมสำคัญ)
4.4. คำเตือนพิเศษและขอควรระวังในการใชยา
การตรวจสอบยอนกลับ
เพื่อการปรับปรุงการตรวจสอบยอนกลับของผลิตภัณฑยาชีววัตถุ ควรบันทึกชื่อและรุนการผลิตของวัคซีน
ที่ใหอยางชัดเจน
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ภาวะภูมิไวเกินและการแพ
มีรายงานพบเหตุการณการแพแบบ anaphylaxis ควรมีการเตรียมความพรอมตลอดเวลาสำหรับการดูแล และ
ใหการรักษาที่เหมาะสมในกรณีที่มีการแพยาขั้นรุนแรง (anaphylactic reaction) หลังการฉีดวัคซีน
แนะนำใหมีการติดตามอาการอยางใกลชิดอยางนอยที่สุด 30 นาทีหลังฉีดวัคซีน ไมควรฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 ใหกับ
ผูที่เกิดการแพยาขั้นรุนแรงจากการฉีดวัคซีนครั้งที่ 1
กลามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุมหัวใจอักเสบ
พบรายงานการเกิดภาวะกลามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุมหัวใจอักเสบหลังจากการฉีดโคเมอรเนตีนอยมาก
รายงานสวนใหญพบในเพศชายวัยหนุม โดยจะเกิดอาการภายใน 14 วันหลังจากการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะ
ภายหลังการฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 จากขอมูลที่ปรากฏพบวาการดำเนินโรคของภาวะกลามเนื้อหัวใจอักเสบและ
เยื่อหุมหัวใจอักเสบภายหลังการไดรับวัคซีนไมแตกตางจากการดำเนินโรคของภาวะกลามเนื้อหัวใจอักเสบหรือ
เยื่อหุมหัวใจอักเสบในสภาวะปกติ
บุคลากรทางการแพทยควรระมัดระวังและสังเกตอาการและอาการแสดงของภาวะกลามเนื้อหัวใจอักเสบและ
เยื่อหุมหัวใจอักเสบ ผูที่รับการฉีดวัคซีน (รวมถึงผูปกครองหรือผูดูแล) ควรไดรับคำอธิบายถึงวิธีการสังเกต
อาการตนเองเพื่อสามารถแจงแพทยไดทันทวงทีหากมีอาการที่อาจบงชี้ถึงภาวะกลามเนื้อหัวใจอักเสบหรือ
เยื่อหุมหัวใจอักเสบ เชน การเจ็บหนาอก (แบบเฉียบพลันและอาการคงอยู) หายใจสั้น หรือใจสั่นภายหลังจาก
การฉีดวัคซีน
บุคลากรทางการแพทยควรดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติหรือปรึกษาแพทยเฉพาะทางเพื่อวินิจฉัยและรักษา
ภาวะดังกลาว
ขอมูลความเสี่ยงของการเกิดกลามเนื้อหัวใจอักเสบหลังจากการฉีดวัคซีนโคเมอรเนตีเข็มที่ 3 ยังไมชัดเจน
อาการที่เปนผลจากความวิตกกังวล
อาการที่เปนผลจากความวิตกกังวลรวมถึง ปฏิกิริยาของเสนประสาทวากัส (หมดสติ) ภาวะหายใจถี่เร็วกวาปกติ
(hyperventilation) หรือปฏิกิริยาอันเนื่องมาจากความเครียด (เชน มึนงง ใจสั่น หัวใจเตนเร็วขึ้น ความดัน
โลหิ ต เปลี ่ ย นแปลง รู  ส ึ ก คล า ยเข็ ม ตำ และเหงื ่ อ ออก) สามารถเกิ ด ขึ ้ น ร ว มกั บ การฉี ด วั ค ซี น ปฏิ ก ิ ร ิ ย า
อันเนื่องมาจากความเครียดเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวและสามารถหายไดเอง ควรแจงผูรับวัคซีนวาตองแจงใหผูให
บริการวัคซีนทำการประเมินหากเกิดอาการเหลานี้ขึ้น จึงเปนสิ่งสำคัญที่จะตองมีความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยง
การบาดเจ็บจากการเปนลม
ความเจ็บปวยที่กำลังเปนอยู
เชนเดียวกับวัคซีนชนิดอื่น ๆ ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปในผูที่มีอาการไขสูงเฉียบพลันหรือการติดเชื้อ
เฉียบพลัน อยางไรก็ตาม ไมควรเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไป หากพบอาการของการติดเชื้อเพียงเล็กนอย เชน
หวัด และ/หรือ มีไขต่ำ ๆ
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ภาวะเกล็ดเลือดต่ำและความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด
เชนเดียวกับยาฉีดเขากลามเนื้ออื่น ๆ ควรฉีดวัคซีนดวยความระมัดระวังในผูที่ไดรับยาตานการแข็งตัวของเลือด
หรือผูที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ หรือผูที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดใด (เชน โรคฮีโมฟเลีย)
เนื่องจากอาจเกิดภาวะเลือดออกหรือจ้ำเลือดหลังจากการฉีดเขากลามเนื้อในบุคคลเหลานี้
ผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง
ยังไมไดทำการประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของวัคซีนในผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง รวมถึงผูที่ไดรับการ
รักษาดวยยากดภูมิคุมกัน ประสิทธิผลของโคเมอรเนตีอาจลดลงในผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง
คำแนะนำในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ในผูที่มีภูมิคุมกันบกพรองอยางรุนแรงมาจากผลตรวจทางซีรั่มวิทยาที่มีจำกัด
จากรายงาน case series ของผูปวยที่มีในเอกสารขอมูลการจัดการผูปวยทางคลินิกที่มีภูมิคุมกันบกพร อง
ที ่ เ กิ ด ทางการแพทย (iatrogenic immunocompromisation) หลังการเปลี่ย นถายอวัย วะ (solid organ
transplantation) (ดูหัวขอ 4.2. ขนาดยาและวิธีการใชยา)
ระยะเวลาการปองกันโรค
ยังไมทราบระยะเวลาในการปองกันโรคของวัคซีนที่ชัดเจนเนื่องจากยังคงอยูระหวางการวิจัย
การเปลี่ยนยา
ไมมีขอมูลของการใชวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 จากผูผลิตรายอื่นแทนโคเมอรเนตี เพื่อฉีดวัคซีนใหครบ
primary course ผูที่ไดรับวัคซีนโคเมอรเนตีแลว 1 เข็ม ควรไดรับวัคซีนโคเมอรเนตีเข็มที่ 2 เพื่อใหครบ
primary course ของการให ว ั คซี น และเพื่อรับ การฉีดวัคซีน เพิ่ มเติม ใด ๆ สามารถฉีดวัคซีน โคเมอรเนตี
ขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนิดเขมขนสำหรับกระจายตัวสำหรับฉีดหลังการเจือจางสลับกับวัคซีนโคเมอรเนตี
ขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนิดกระจายตัวสำหรับฉีดได
ขอจำกัดของประสิทธิผลของวัคซีน
เชนเดียวกับวัคซีนอื่น การฉีดวัคซีนโคเมอรเนตีอาจไมไดปองกันโรคในผูรับวัคซีนทุกราย ผูที่ฉีดวัคซีนอาจไมได
รับการปองกันอยางเต็มที่จนกวาจะไดรับวัคซีนโดสที่สองไปแลว 7 วัน
4.5. อันตรกิริยากับยาอื่น ๆ และอันตรกิริยาอื่น ๆ
ยังไมมีการศึกษาอันตรกิริยา
ยังไมมีการศึกษาการฉีดวัคซีนโคเมอรเนตีรวมกับวัคซีนอื่น
4.6. การเจริญพันธุ การใชในสตรีมีครรภ และสตรีระหวางใหนมบุตร
สตรีมีครรภ
ยังมีประสบการณที่จำกัดสำหรับการใชโคเมอรเนตีในสตรีมีครรภ การศึกษาในสัตวไมไดบงชี้ถึงผลที่เปน
อันตรายทางตรงหรือทางออมในสวนที่เกี่ยวของกับการตั้งครรภ พัฒนาการของเอ็มบริโอ/ตัวออนในครรภ
การคลอดลูก หรือพัฒนาการหลังคลอด (ดูหัวขอ 5.3. ขอมูลความปลอดภัยจากการศึกษาพรีคลินิก)
ควรพิจารณาใหโคเมอรเนตีในสตรีมีครรภ เมื่อประโยชนที่จะไดรับมากกวาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตอแมและทารกในครรภ
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ระหวางใหนมบุตร
ยังไมทราบแนชัดวาโคเมอรเนตีถูกขับออกทางน้ำนมหรือไม
ควรพิจารณาใหโคเมอรเนตีในสตรีระหวางใหนมบุตร เมื่อประโยชนที่จะไดรับมากกวาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ตอแมและเด็กทารก
การเจริญพันธุ
การศึกษาในสัตวทดลองยังไมสามารถบงชี้ถึงผลกระทบทั้งในทางตรงหรือทางออมวามีอันตรายตอระบบ
สืบพันธุหรือไม (โปรดดูหัวขอ 5.3. ขอมูลความปลอดภัยจากการศึกษาพรีคลินิก)
4.7. ผลตอความสามารถในการขับขี่และทำงานกับเครื่องจักรกล
โคเมอรเนตี ไมมีผลหรือมีผลตอความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะและการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลนอย
แตอยางไรก็ตามอาการไมพึงประสงคบางอยางที่มีระบุในหัวขอ 4.8. อาการไมพึงประสงค อาจสงผลกระทบ
ชั่วคราวตอความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะและการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
4.8. อาการไมพึงประสงค
บทสรุปขอมูลดานความปลอดภัย
ความปลอดภัยของโคเมอรเนตีไดรับการประเมินในผูเขารวมการศึกษาที่มีอายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป จากการศึกษา
ทางคลินิก 2 การศึกษา จำนวน 23,205 ราย (ประกอบดวยผูมีอายุ 16 ปขึ้นไป จำนวน 22,074 ราย และผูมี
อายุ 12 ถึง 15 ป จำนวน 1,131 ราย) โดยเปนผูไดรับวัคซีนโคเมอรเนตีอยางนอยหนึ่งเข็ม
ขอมูลความปลอดภัยโดยรวมของโคเมอรเนตีในวัยรุนที่มีอายุ 12 ถึง 15 ป คลายกับที่พบในผูเขารวมการศึกษา
ที่มีอายุตั้งแต 16 ปขึ้นไป
นอกจากนี้ ผูเขารวมการศึกษาระยะที่ 3 ที่มีอายุ 18 ถึง 55 ป จำนวน 306 รายไดรับวัคซีนโคเมอรเ นตี
เข็มกระตุน (เข็มที่ 3) หลังไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแลวประมาณ 6 เดือน มีขอมูลความปลอดภัยโดยรวมสำหรับ
วัคซีนเข็มกระตุน (เข็มที่ 3) คลายคลึงกับขอมูลความปลอดภัยที่พบหลังจากที่ไดรับวัคซีน 2 เข็ม
ผูเขารวมการศึกษาที่มีอายุตั้งแต 16 ปขึ้นไป – หลังไดรับวัคซีน 2 เข็ม
ในการศึกษาที่ 2 มีผูเขารวมการศึกษา จำนวน 22,026 ราย เปนผูที่มีอายุ 16 ปขึ้นไปและไดรับโคเมอรเนตี
อยางนอย 1 เข็ม สวนผูเขารวมการศึกษา จำนวน 22,021 รายเปนผูที่มีอายุตั้งแต 16 ปขึ้นไปที่ไดรับยาหลอก
(โดยมี 138 ราย และ 145 ราย เปนผูที่มีอายุ 16 และ 17 ปในกลุมที่รับวัคซีนและยาหลอก ตามลำดับ) ทั้งนี้
มีผูเขารวมการศึกษา จำนวน 20,519 ราย เปนผูที่มีอายุ 16 ปขึ้นไปที่ไดรับโคเมอรเนตีครบ 2 เข็ม
ณ เวลาที่ทำการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาที่ 2 ซึ่งตัดขอมูลในวันที่ 13 มีนาคม 2564 สำหรับระยะติดตาม
ผลแบบปกปดขอมูลจนถึงวันที่เปดเผยขอมูลของกลุมที่ไดรับยาหลอกเปนกลุมควบคุม มีผูเขารวมการศึกษาที่มี
อายุ 16 ป ข ึ ้ น ไปทั ้ ง สิ ้ น 25,651 ราย (ร อ ยละ 58.2) (เป น ผู  ท ี ่ ไ ด ร ั บ โคเมอร เ นตี 13,031 ราย
และยาหลอก 12,620 ราย) เปนเวลานานกวาหรือเทากับ 4 เดือนหลังจากรับวัคซีนเข็มที่ 2 โดยในจำนวนนี้จะ
มีผูเขารวมการศึกษาทั้งสิ้น 15,111 ราย (เปนผูที่ไดรับโคเมอรเนตี 7,704 ราย และยาหลอก 7,407 ราย)
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ที่มีอายุ 16 ถึง 55 ป และผูเขารวมการศึกษาทั้งสิ้น 10,540 ราย (เปนผูที่ไดรับโคเมอรเนตี 5,327 ราย และ
ยาหลอก 5,213 ราย) ที่มีอายุ 56 ปขึ้นไป
อาการไมพึงประสงค ที่ พบบ อยที่สุ ดในผู ที่ มี อายุ ตั้ งแต 16 ปขึ้นไปซึ่งไดรับวั คซี น 2 เข็ม คือ อาการปวด
บริเวณที่ฉีด (มากกวารอยละ 80) ออนลา (มากกวารอยละ 60) ปวดศีรษะ (มากกวารอยละ 50) ปวดกลามเนื้อ
(มากกวารอยละ 40) หนาวสั่น (มากกวารอยละ 30) ปวดขอ (มากกวารอยละ 20) ไขและบวมบริเวณที่ฉีด
(มากกวารอยละ 10) โดยมักมีความรุนแรงเล็กนอยหรือปานกลาง และหายเปนปกติภายในไมกี่วันหลังจากฉีด
วั ค ซี น พบว า การเกิ ด เหตุ ก ารณ ข องการก อ ปฏิ ก ิ ร ิ ย า (reactogenicity) มี ค วามถี ่ น  อ ยกว า เล็ ก น อ ยโดย
มีความสัมพันธกับอายุที่มากขึ้น
ขอมูลความปลอดภัยในผูเขารวมการศึกษาที่มีอายุตั้งแต 16 ปขึ้นไปจำนวน 545 รายที่ไดรับโคเมอรเนตี ซึ่งมี
ผลการตรวจ SARS-CoV-2 ในเลือดเปนบวกที่จุดเริ่มตนการศึกษามีความใกลเคียงกับที่ไดพบในกลุมประชากรทั่วไป
ผูที่มีอายุ 12 ถึง 15 ป - หลังไดรับวัคซีน 2 เข็ม
ในการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาที่ 2 จากขอมูลจนถึงวันที่ตัดขอมูลในวันที่ 13 มีนาคม 2564 มีผูที่มีอายุ
12 ถึง 15 ป จำนวน 2,260 ราย (ไดรับโคเมอรเนตี 1,131 ราย และ ไดรับยาหลอก 1,129 ราย) โดยในจำนวนนี้
มีผูถูกติดตามอาการเป นเวลาอย างน อยที่ส ุด 2 เดือนหลังจากที่ ไดร ับวั คซีนโคเมอร เนตีเ ข็มที่ 2 จำนวน
1,308 ราย (660 รายได ร ั บโคเมอร เนตี และ 648 รายได ร ั บยาหลอก) ทั ้ งนี ้ การประเมิ นความปลอดภั ย
ในการศึกษาที่ 2 ยังไมสิ้นสุดการศึกษา
อาการไมพึงประสงคที่พบบอยที่สุดในผูที่มีอายุ 12 ถึง 15 ปซึ่งไดรับวัคซีน 2 เข็ม คือ อาการปวดบริเวณที่ฉีดยา
(มากกวารอยละ 90) ออนลาและปวดศีรษะ (มากกวารอยละ 70) ปวดกลามเนื้อและหนาวสั่น (มากกว า
รอยละ 40) ปวดขอและมีไข (มากกวารอยละ 20)
ผูเขารวมการศึกษาที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป – หลังรับวัคซีนเข็มกระตุน (เข็มที่ 3)
กลุมยอยของผูเขารวมการศึกษาในระยะ 2/3 ของการศึกษาที่ 2 ที่เปนผูใหญอายุ 18 ถึง 55 ป จำนวน 306
ราย ซึ่งไดรับโคเมอรเนตีชุดแรกครบ 2 เข็มแลว ไดรับโคเมอรเนตีเข็มกระตุน (เข็มที่ 3) หลังจากที่ไดรับวัคซีน
เข็มที่ 2 ไปแลวประมาณ 6 เดือน (ชวง 4.8 ถึง 8.0 เดือน)
อาการไมพึงประสงคที่พบบอยที่สุดในผูเขารวมการศึกษาที่มีอายุ 18 ถึง 55 ปคือ อาการปวดบริเวณที่ฉีดยา
(มากกวารอยละ 80) ออนลา (มากกวารอยละ 60) ปวดศีรษะ (มากกวารอยละ 40) ปวดกลามเนื้อ (มากกวา
รอยละ 30) หนาวสั่นและปวดขอ (มากกวารอยละ 20)
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ตารางแสดงอาการไมพึงประสงคจากการศึกษาทางคลินิกและการใชวัคซีนภายหลังการอนุมัติในผูที่มีอายุ
ตั้งแต 12 ปขึ้นไป
อาการไมพึงประสงคที่พบในระหวางการศึกษาทางคลินิกไดแสดงไวดานลางตามหมวดความถี่ตอไปนี้
พบบอยมาก (มากกวาหรือเทากับ 1/10)
พบบอย (มากกวาหรือเทากับ 1/100 ถึงนอยกวา 1/10)
พบไมบอย (มากกวาหรือเทากับ 1/1,000 ถึงนอยกวา 1/100)
พบนอย (มากกวาหรือเทากับ 1/10,000 ถึงนอยกวา 1/1,000)
พบนอยมาก (นอยกวา 1/10,000)
ไมทราบความถี่ (ไมสามารถประเมินไดจากขอมูลที่มีอยู)
ตารางที่ 1 : อาการไมพึงประสงคจากการศึกษาทางคลินิกของการใชโคเมอรเนตีและการใชวัคซีนภายหลัง
การอนุมัติในผูที่มีอายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป
ระบบอวัยวะของ พบบอยมาก
รางกาย
(≥ 1/10)
ความผิดปกติของ
ระบบเลือดและ
น้ำเหลือง

พบบอย
พบไมบอย
พบนอย
ไมทราบความถี่
(≥ 1/100 ถึง (≥ 1/1,000 ถึง (≥ 1/10,000 (ไมสามารถ
< 1/10)
< 1/100)
ถึง < 1/1,000) ประเมินไดจาก
ขอมูลทีม่ ีอยู)
ภาวะตอม
น้ำเหลืองโต
(lymphadeno
pathy)a

ความผิดปกติของ
ระบบภูมิคุมกัน

ปฏิกิริยาภูมไิ ว
เกิน (ตัวอยางเชน
ผื่น คัน ลมพิษb
angioedemab)

ความผิดปกติของ
เมตาบอลิซึมและ
โภชนาการ

ความอยากอาหาร
ลดลง

ความผิดปกติทาง
จิต

นอนไมหลับ

ความผิดปกติของ ปวดศีรษะ
ระบบประสาท

งวงซึม

ความผิดปกติของ
ระบบหัวใจ

การแพแบบ
anaphylaxis

อัมพาต
เฉียบพลันที่
ใบหนา (acute
peripheral
facial
paralysis)c
กลามเนื้อหัวใจ
อักเสบd
เยื่อหุมหัวใจ
อักเสบd
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ระบบอวัยวะของ พบบอยมาก
รางกาย
(≥ 1/10)
ความผิดปกติของ ทองเสียd
ระบบทางเดิน
อาหาร
ความผิดปกติของ
ผิวหนังและเนื้อเยื่อ
ใตผิวหนัง
ความผิดปกติของ ปวดขอ ปวด
กลามเนือ้
กลามเนื้อและ
กระดูก และ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

พบบอย
พบไมบอย
พบนอย
ไมทราบความถี่
(≥ 1/100 ถึง (≥ 1/1,000 ถึง (≥ 1/10,000 (ไมสามารถ
< 1/10)
< 1/100)
ถึง < 1/1,000) ประเมินไดจาก
ขอมูลทีม่ ีอยู)
คลื่นไส
อาเจียนd
ภาวะเหงื่อออก
มากผิดปกติ
(hyperhidrosis)
เหงื่อออกตอน
กลางคืน
ปวดตามแขนขาe

ความผิดปกติทั่วไป ปวดบริเวณที่ ผิวหนังแดง
ออนเปลี้ย
และสภาพของ
ฉีดยา ออนลา บริเวณที่ฉดี ยา ความรูส ึกไมสบาย
บริเวณที่ฉดี ยา
หนาวสั่น มีไขf
คันบริเวณที่ฉีดยา
บวมบริเวณที่
ฉีดยา

อาการบวมมาก
ผิดปกติที่แขน
ขางที่ฉีดวัคซีนd
อาการบวมที่
ใบหนาg

การรายงานเหตุการณที่สงสัยวาจะเปนอาการไมพึงประสงค
การรายงานอาการไมพึงประสงคที่สงสัยหลังจากไดรับอนุญาตของผลิตภัณฑยาเปนสิ่งสําคัญ ชวยใหสามารถ
ตรวจสอบความสมดุลของประโยชน/ความเสี่ยงของผลิตภัณฑยาอยางตอเนื่อง
4.9. การไดรับยาเกินขนาด
ขอมูลการไดรับยาเกินขนาดไดมาจากผูเขารวมการศึกษา 52 ราย ที่รวมอยูในการศึกษาทางคลินิกซึ่งไดรับ
โคเมอรเนตี 58 ไมโครกรัม เนื่องมาจากความผิดพลาดในการเจือจาง ผูรับวัคซีนไมไดรายงานถึงการเพิ่มขึ้นของ
การกอปฏิกิริยา (reactogenicity) หรืออาการไมพึงประสงค
ในกรณีของการไดรับยาเกินขนาด แนะนำใหตรวจติดตามการทำงานของอวัยวะสำคัญในการคงชีพและอาจให
การรักษาตามอาการ

5. คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา

5.1. คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร
กลุมการรักษาทางเภสัชวิทยา: วัคซีน วัคซีนไวรัสอื่น ๆ รหัส ATC: J07BX03
กลไกการออกฤทธิ์
Messenger RNA ที่ถูกดัดแปลงนิวคลีโอไซดในวัคซีนโคเมอรเนตี (โทซินาเมแรน) ถูกสรางขึ้นในอนุภาคไขมัน
ขนาดนาโน ซึ่งทำใหสามารถสง non-replicating RNA เขาไปในเซลลโฮสตเพื่อใหสามารถมีการแสดงออกของ
S แอนติเจนของ SARS-CoV-2 โดยตรงอยางชั่วคราวได mRNA นี้มีรหัสสำหรับ membrane-anchored,
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full-length S ที่มีการกลายพันธุสองตำแหนงภายในสายเกลียวกลาง (central helix) การกลายพันธุ ของ
กรดอะมิโนสองตัวนี้ไปเปนโพรลีน (proline) จะบังคับให S อยูในโครงสรางแบบ prefusion conformation
ซึ่งเปนโครงสรางที่เปนที่ตองการมากกวาในแงของการเปนแอนติเจน วัคซีนกระตุนใหเกิดทั้งแอนติบอดีที่ยับยั้ง
การติดเชื้อ (neutralizing antibody) และการตอบสนองทางภูมิคุมกันของเซลลตอแอนติเจนของหนาม (S)
ซึ่งอาจมีสวนชวยในการปองกันจากการติดเชื้อโรคโควิด-19
ประสิทธิผลทางคลินิก
การศึกษาที่ 2 เปนการศึกษาทางคลินิก ระยะที่ 1/2/3 แบบสุม มีกลุมควบคุมเปนยาหลอก ปกปดขอมูล
ผูสังเกตการณที่ดำเนินการในหลายศูนย หลายประเทศ เพื่อหาขนาดยาที่เหมาะสม คัดเลือกผูรับวัคซีน และ
ประเมินประสิทธิผลในผูเขารวมการศึกษาที่มีอายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป การสุมไดรับการแบงชั้นตามอายุ ดังนี้
อายุ 12 ถึง 15 ป อายุ 16 ถึง 55 ป หรืออายุ 56 ปขึ้นไป โดยมีผูเขารวมการศึกษาอยางนอยรอยละ 40 อยูใน
กลุมอายุมากกวาหรือเทากับ 56 ป การศึกษานี้คัดผูเขารวมการศึกษาที่มีภูมิคุมกันบกพรองและเปนผูที่ไดรับ
การวินิจฉัยทางคลินิกหรือทางจุลชีววิทยาวาเปนโรคโควิด-19 มากอน ออกจากการศึกษา สำหรับผูที่มีโรค
ประจำตัวที่เปนมากอนหนาแตมีอาการคงที่ (ตามนิยาม คือ ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญดานการ
รักษา หรือเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการแยลงของโรค ตลอดชวงระยะเวลา 6 สัปดาหกอนการ
เขารวมการศึกษา) ไดถูกคัดเลือกเขารวมการศึกษาเชนเดียวกับผูที่ติดเชื้อไวรัสภูมิคุมกันบกพร องในคน
(human immunodeficiency virus [HIV]) ไวรัส ตับ อักเสบซี (hepatitis C [HCV]) หรือไวรัส ตับ อักเสบบี
(hepatitis B virus [HBV]) ที่มีอาการคงที่
ประสิทธิผลของวัคซีนในผูเขารวมการศึกษาที่มีอายุตั้งแต 16 ปขึ้นไป - หลังไดรับวัคซีน 2 เข็ม
ในสวนของระยะที่ 2/3 ของการศึกษาที่ 2 จากขอมูลที่เก็บสะสมจนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ผูเขารวม
การศึกษาประมาณ 44,000 ราย ถูกสุมอยางเทาเทียมกันและไดรับวัคซีนชนิดเอ็มอารเอ็นเอเพื่อปองกั น
โรคโควิ ด -19 หรื อยาหลอก 2 เข็ ม การวิเคราะหป ระสิทธิผ ลไดร วมผูที่ไดร ับ วัคซีน เข็มที่ 2 ภายใน 19
ถึง 42 วันหลังจากที่ฉีดวัคซีนเข็มแรก ผูรับวัคซีนสวนใหญ (รอยละ 93.1) ไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 ภายใน 19 วันถึง
23 วันหลังจากที่ฉีดวัคซีนเข็มแรก ทั้งนี้ ผูเขารวมการศึกษาจะถูกติดตามผลนาน 24 เดือนหลังจากที่ไดรับ
วั ค ซี น เข็ ม ที ่ 2 เพื ่ อ ประเมิ น ความปลอดภั ย และประสิ ท ธิ ผ ลต อ โรคโควิ ด -19 ในการศึกษาทางคลินิกนี้
ผูเขารวมการศึกษาจำเปนตองเวนระยะเวลาอยางนอย 14 วันกอนและหลังการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญเพื่อที่จะ
ไดรับยาหลอกหรือวัคซีนชนิดเอ็มอารเอ็นเอเพื่อปองกันโรคโควิด-19 รวมทั้งจำเปนตองเวนระยะเวลาอยางนอย
60 วันกอนและหลังการรับผลิตภัณฑที่ผลิตมาจากเลือด/พลาสมา หรืออิมมูโนโกลบูลินไปจนเสร็จสิ้นการสรุป
ขอมูลการศึกษาเพื่อที่จะไดรับยาหลอกหรือวัคซีนชนิดเอ็มอารเอ็นเอเพื่อปองกันโรคโควิด-19
ในการวิเคราะหจุดยุติหลักทางดานประสิทธิผลไดรวมผูเขารวมการศึกษา 36,621 รายที่มีอายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป
(18,242 รายในกลุมที่รับวัคซีนเอ็มอารเอ็นเอสำหรับปองกันโรคโควิด-19 และ 18,379 รายในกลุมที่ไดรับ
ยาหลอก) โดยเปนผูไมมีหลักฐานของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 มากอนจนถึง 7 วันหลังจากที่รับวัคซีนเข็มที่ 2
ทั้งนี้ ผูเขารวมการศึกษา 134 รายเปนผูที่มีอายุระหวาง 16 ถึง 17 ป (66 รายในกลุมที่รับวัคซีนเอ็มอารเอ็นเอ
สำหรับปองกันโรคโควิด-19 และ 68 รายในกลุมที่รับยาหลอก) และผูเขารวมการศึกษา 1,616 รายเปนผูที่มี
อายุ 75 ปขึ้นไป (804 รายในกลุมที่รับวัคซีนเอ็มอารเอ็นเอสำหรับปองกันโรคโควิด-19 และ 812 รายในกลุม
ที่รับยาหลอก)
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ณ เวลาที่ทำการวิเคราะหประสิทธิผลหลัก ไดทำการติดตามอาการของโรคโควิด-19 ที่แสดงอาการในผูเขารวม
การศึกษาทั้งสิ้น 2,214 person-years สำหรับกลุมที่รับวัคซีนเอ็มอารเอ็นเอสำหรับปองกันโรคโควิด-19 และ
ทั้งสิ้น 2,222 person-years ในกลุมที่รับยาหลอก
ไม มี ความแตกต า งที ่ มี ความหมายทางคลิน ิกในประสิทธิผ ลโดยรวมของวัคซีน ในผูเขารวมการศึกษาที่มี
ความเสี่ยงต อการเกิ ดโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุน แรง รวมถึงผู ที ่มีโรคที ่เ กิดรว มกัน 1 โรคขึ้นไป ซึ่งเพิ่ม
ความเสี่ยงตอการเกิดโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง (ตัวอยางเชน โรคหืด มีดัชนีมวลกาย (body mass index
[BMI]) มากกวาหรือเทากับ 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร โรคปอดเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง)
ขอมูลประสิทธิผลของวัคซีนแสดงไวใน ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : ประสิทธิผลของวัคซีน – การเกิดโรคโควิด-19 ครั้งแรกจาก 7 วันหลังจากไดรับวัคซีนเข็มที่ 2
โดยเรียงตามกลุมยอยของอายุ – ผูเขารวมการศึกษาที่ไมมีหลักฐานของการติดเชื้อกอน 7 วัน
หลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 – ประชากรที่สามารถประเมินประสิทธิผลได (7 วัน)
การเกิดโรคโควิด-19 ครั้งแรกจาก 7 วันหลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 ในผูเขารวมการศึกษาที่
ไมมีหลักฐานของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 มากอน*
วัคซีนเอ็มอารเอ็นเอสำหรับ
ปองกัน
ยาหลอก
a
N = 18,325
โรคโควิด-19
a
N = 18,198
ราย
ประสิทธิผลของวัคซีน
n1b
ราย
b
c
%
ระยะเวลาการเฝาระวัง
n1
c
d
d
กลุมยอย
ระยะเวลาการเฝาระวัง (n2 )
(n2 )
(95% CI)e
8
162
ผูเขารวมการศึกษาทั้งหมด
2.214 (17,411)
2.222 (17,511)
95.0 (90.0, 97.9)
7
143
16 ถึง 64 ป
1.706 (13,549)
1.710 (13,618)
95.1 (89.6, 98.1)
1
19
65 ปขึ้นไป
0.508 (3,848)
0.511 (3,880)
94.7 (66.7, 99.9)
1
14
65 ถึง 74 ป
0.406 (3,074)
0.406 (3,095)
92.9 (53.1, 99.8)
0
5
75 ปขึ้นไป
0.102 (774)
0.106 (785)
100.0 (-13.1, 100.0)
หมายเหตุ : รายงานผูปวยที่ไดรับการตรวจยืนยันดวยวิธีปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรสแบบยอนกลับ (Reverse TranscriptionPolymerase Chain Reaction [RT-PCR]) และมีอาการอยางนอยที่สุด 1 อาการที่สอดคลองกับอาการของโควิด-19 [*คำจำกัด
ความของรายงานผูปวย: (มีอาการอยางนอยที่สุด 1 อาการของ) มีไข ไอที่เกิดขึ้นใหมหรือไอเพิ่มขึ้น หายใจลำบากที่เกิดขึ้นใหม
หรือมีอาการเพิ่มขึ้น หนาวสั่น ปวดกลามเนื้อที่เกิดขึ้นใหมหรือมีอาการเพิ่มขึ้น สูญเสียการรับรสหรือรับกลิ่นที่เกิดขึ้นใหม เจ็บคอ
ทองเสีย หรืออาเจียน]
* ผูเขารวมการศึกษาที่ไมมีหลักฐานทางภูมิคุมกันวิทยาหรือทางไวรัสวิทยา (กอน 7 วันหลังจากที่ไดรับวัคซีนครั้งสุดทาย) ของ
การติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในอดีต (นั่นคือ มีผลการตรวจ N-binding antibody [ซีรัม] เปนลบที่การนัดตรวจครั้งที่ 1 และ
ตรวจไมพบ SARS-CoV-2 โดยการตรวจ nucleic acid amplification tests (NAAT) [การปายโพรงจมูก] ที่การนัดตรวจ
ครั้งที่ 1 และ 2) และมีผลการตรวจ NAAT (การปายโพรงจมูก) เปนลบที่การนัดตรวจที่ไมไดกำหนดไวลวงหนากอน 7 วัน
หลังจากที่ไดรับวัคซีนครั้งที่ 2 ถูกรวมเขาไปในการวิเคราะหขอมูล
a. N = จำนวนผูเขารวมการศึกษาวิจัยในกลุมที่ระบุ
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การเกิดโรคโควิด-19 ครั้งแรกจาก 7 วันหลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 ในผูเขารวมการศึกษาที่
ไมมีหลักฐานของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 มากอน*
วัคซีนเอ็มอารเอ็นเอสำหรับ
ปองกัน
ยาหลอก
a
N = 18,325
โรคโควิด-19
a
N = 18,198
ราย
n1b
ราย
ประสิทธิผลของวัคซีน
b
c
n1
%
ระยะเวลาการเฝาระวัง
c
d
d
กลุมยอย
ระยะเวลาการเฝาระวัง (n2 )
(n2 )
(95% CI)e
b. n1 = จำนวนผูเขารวมการศึกษาวิจัยที่ตรงตามนิยามจุดยุติ
c. ระยะเวลาในการเฝาระวังทั้งหมดในหนวย 1,000 person-years สำหรับจุดยุติที่กำหนดของผูเขารวมการศึกษาทั้งหมดใน
แตละกลุมที่มีความเสี่ยงตอจุดยุติ ระยะเวลาของการรับรายงานผูปวยโรคโควิด-19 คือ จาก 7 วันหลังจากที่ไดรับวัคซีน
เข็มที่ 2 ถึงจุดสิ้นสุดระยะเวลาเฝาระวัง
d. n2 = จำนวนผูเขารวมการศึกษาที่มีความเสี่ยงตอจุดยุติ
e. ชวงความเชื่อมั่นของการทดสอบ (confidence interval [CI]) แบบ 2-sided สำหรับประสิทธิผลของวัคซีนไดมาจากวิธี
Clopper และ Pearson ที่ไดรับการปรับใหเขากับระยะเวลาในการเฝาระวัง ไมไดปรับ CI สำหรับความหลากหลาย

ประสิทธิผลของวัคซีนเอ็มอารเอ็นเอสำหรับปองกันโรคโควิด-19 ในการปองกันการเกิดโรคโควิด-19 ครั้งแรก
จาก 7 วันหลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 เมื่อเทียบกับยาหลอกอยูที่รอยละ 94.6 (ชวงความเชื่อมั่น 95%เทากับ
รอยละ 89.6 ถึงรอยละ 97.6) ในผูเขารวมการศึกษาที่มีอายุตั้งแต 16 ปขึ้นไปที่มีหรือไมมีหลักฐานของการติด
เชื้อ SARS-CoV-2 มากอน
นอกจากนี้ การวิเคราะหกลุมยอยของจุดยุติหลักทางดานประสิทธิผลไดแสดงใหเห็นถึงคาประมาณการจุดยุติ
ทางดานประสิทธิผลที่คลายคลึงกันทั่วทั้งกลุมที่แบงตามเพศ เชื้อชาติ และผูเขารวมการศึกษาที่มีโรครวมที่มี
ความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง
การปรับปรุงการวิเคราะหประสิทธิผลดวยจำนวนผูปวยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการตรวจยืนยัน ที่เกิดขึ้นใน
การติดตามผลของกลุมที่ไดรับยาหลอกเปนกลุมควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งมีระยะเวลานานถึง 6 เดือนหลังจากที่ไดรับ
วัคซีนเข็มที่ 2 ในประชากรดานประสิทธิผล
ขอมูลดานประสิทธิผลของวัคซีนที่ไดปรับปรุงใหเปนปจจุบันไดแสดงไวในตารางที่ 3
ตารางที่ 3:
ประสิทธิผลของวัคซีน – การเกิดโรคโควิด-19 ครั้งแรกตั้งแต 7 วันหลังจากไดรับวัคซีน
เข็มที่ 2 แบงตามกลุมอายุ – ผูเขารวมการศึกษาที่ไมมีหลักฐานของการติดเชื้อ SARS-CoV-2* กอนหนา
7 วันหลังจากไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 – ประชากรที่สามารถประเมินประสิทธิผลได (7 วัน) ในระหวางระยะ
ติดตามผลที่มีกลุมควบคุมเปนยาหลอก
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วัคซีนเอ็มอารเอ็นเอสำหรับ
ปองกัน
ยาหลอก
โรคโควิด-19
Na=21,096
a
N =20,998
ราย
n1b
ราย
ประสิทธิผลของ
b
c
n1
ระยะเวลาการเฝาระวัง
วัคซีน %
c
d
d
กลุมยอย
ระยะเวลาการเฝาระวัง (n2 )
(n2 )
(95% CIe)
ผูเขารวมการศึกษา
77
850
91.3
f
ทั้งหมด
6.247 (20,712)
6.003 (20,713)
(89.0, 93.2)
70
710
90.6
16 ถึง 64 ป
4.859 (15,519)
4.654 (15,515)
(87.9, 92.7)
7
124
94.5
65 ปขึ้นไป
1.233 (4192)
1.202 (4226)
(88.3, 97.8)
6
98
94.1
65 ถึง 74 ป
0.994 (3350)
0.966 (3379)
(86.6, 97.9)
1
26
96.2
75 ปขึ้นไป
0.239 (842)
0.237 (847)
(76.9, 99.9)
หมายเหตุ: รายงานผูปวยที่ไดรับการยืนยันโดยการตรวจดวยวิธีปฏิกริ ิยาลูกโซพอลิเมอเรสแบบยอนกลับ (Reverse
Transcription-Polymerase Chain Reaction [RT-PCR]) รวมกับมีอาการอยางนอยที่สดุ 1 อาการที่สอดคลองกับอาการ
ของโรคโควิด-19 (อาการตาง ๆ รวมถึง: มีไข อาการไอที่เกิดขึ้นใหมหรืออาการไอเพิ่มขึ้น หายใจลำบากที่เกิดขึ้นใหมหรือมี
อาการเพิ่มขึ้น หนาวสั่น ปวดกลามเนื้อที่เกิดขึ้นใหมหรือมีอาการเพิม่ ขึ้น สูญเสียการรับรสหรือรับกลิน่ ที่เกิดขึ้นใหม เจ็บคอ
ทองเสีย อาเจียน)
*
ผูเขารวมการศึกษาทีไ่ มมีหลักฐานของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในอดีต (นั่นคือมีผลการตรวจ N-binding
antibody [ซีรัม] เปนลบที่การนัดตรวจครั้งที่ 1 และตรวจไมพบเชื้อ SARS-CoV-2 โดยการตรวจ NAAT [การปายโพรง
จมูก] ที่การนัดตรวจครั้งที่ 1 และ 2) และมีผลการตรวจ NAAT (การปายโพรงจมูก) เปนลบที่การนัดตรวจที่ไมไดกำหนดไว
กอน 7 วันหลังจากที่ไดรับวัคซีนครั้งที่ 2 ถูกรวมเขาไปในการวิเคราะหขอมูล
a.
N = จำนวนผูเขารวมการศึกษาในกลุมที่กำหนด
b.
n1 = จำนวนผูเขารวมการศึกษาที่เปนไปตามคำจำกัดความของจุดยุติ
c.
ระยะเวลาในการเฝาระวังทั้งหมดในหนวย 1,000 person-years สำหรับจุดยุติที่กำหนดของผูเ ขารวมการศึกษา
ทั้งหมดในแตละกลุมที่มคี วามเสี่ยงตอจุดยุติ ระยะเวลาของการรับรายงานจำนวนผูปวยสะสม คือ จาก 7 วันหลังจากที่ไดรับ
วัคซีนเข็มที่ 2 ถึงจุดสิ้นสุดระยะเวลาเฝาระวัง
d.
n2 = จำนวนผูเขารวมการศึกษาที่มีความเสี่ยงสำหรับจุดยุติ
e.
ชวงความเชื่อมั่น (CI) 95% แบบ 2-sided สำหรับประสิทธิผลของวัคซีนไดมาจากวิธี Clopper และ Pearson ที่
ปรับใหเขากับระยะเวลาในการเฝาระวัง
f.
รวมจำนวนผูป วยที่มีอายุ 12 ถึง 15 ป ที่มีผลการตรวจยืนยัน: 0 รายในกลุมที่รับวัคซีนเอ็มอารเอ็นเอสำหรับ
ปองกันโรคโควิด-19; 16 รายในกลุมที่รับยาหลอก

ในการวิเคราะหประสิทธิผลจากขอมูลที่ไดปรับใหเปนปจจุบัน
ประสิทธิผลของวัคซีนเอ็มอารเอ็นเอสำหรับ
ปองกันโรคโควิด-19 ในการปองกันการเกิดโรคโควิด-19 ครั้งแรกนับตั้งแต 7 วันหลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มที่ 2
ในกลุมประชากรประสิทธิผลเปรียบเทียบกับกลุมที่ไดรับยาหลอกอยูที่รอยละ 91.1 (ชวงความเชื่อมั่น 95%
เทากับรอยละ 88.8 ถึงรอยละ 93.0) ที่มีหรือไมมีหลักฐานการตรวจ SARS-CoV-2 มากอน
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นอกจากนี้ ขอมูลการวิเคราะหกลุมยอยดานประสิทธิผลที่ไดปรับใหเปนปจจุบันไดแสดงใหเห็นถึงคาประมาณ
การจุดยุติทางดานประสิทธิผลที่คลายคลึงกันทั่วทั้งกลุมที่แบงตามเพศ กลุมเชื้อชาติ ภูมิศาสตร และผูเขารวม
การศึกษาที่มีโรครวมและเปนโรคอวนซึ่งมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง
ประสิทธิผลของวัคซีนตอโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง
การวิเคราะหวัตถุประสงครองดานประสิทธิผลจากขอมูลที่ไดปรับใหเปนปจจุบันสนับสนุนประโยชนของ
วัคซีนเอ็มอารเอ็นเอสำหรับปองกันโรคโควิด-19 ในการปองกันโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2564 ไดมีการนำเสนอประสิทธิผลของวัคซีนในการปองกันโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง
เฉพาะในผูเขารวมการศึกษาที่มีหรือไมมีการติดเชื้อ SARS-CoV-2 มากอนเทานั้น (ตารางที่ 4) เนื่องจากจำนวน
รายงานของโรคโควิด-19 ในผูเขารวมการศึกษาที่ไมมีการติดเชื้อ SARS-CoV-2 มากอนใกลเคียงกับรายงานใน
ผูเขารวมการศึกษาที่มีหรือไมมีการติดเชื้อ SARS-CoV-2 มากอนทั้งในกลุมที่รับวัคซีนเอ็มอารเอ็นเอสำหรับ
ปองกันโรคโควิด-19 และกลุมที่ไดรับยาหลอก
ตารางที่ 4:
ประสิทธิผลของวัคซีน – การเกิดโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงครั้งแรกในผูเขารวม
การศึกษาที่มีหรือไมมีการติดเชื้อ SARS-CoV-2 มากอนโดยอิงตามคำจำกัดความขององคการอาหารและ
ยาสหรัฐฯ (FDA)* หลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มที่ 1 หรือนับตั้งแต 7 วันหลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 ใน
ระยะติดตามผลที่มีกลุมควบคุมดวยยาหลอก

วัคซีนเอ็มอารเอ็นเอสำหรับ
ยาหลอก
ปองกันโรคโควิด-19
ราย
ประสิทธิผลของวัคซีน
ราย
n1a
a
ระยะเวลาการเฝาระวัง
%
n1
b
b
ระยะเวลาการเฝาระวัง (n2 )
(n2 )
(95% CIc)
1
30
96.7
d
e
e
หลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มที่ 1
8.439 (22,505)
8.288 (22,435)
(80.3, 99.9)
7 วันหลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็ม
1
21
95.3
f
g
g
ที่ 2
6.522 (21,649)
6.404 (21,730)
(70.9, 99.9)
หมายเหตุ: รายงานผูปวยที่ไดรับการยืนยันโดยการตรวจดวยวิธีปฏิกริ ิยาลูกโซพอลิเมอเรสแบบยอนกลับ (Reverse
Transcription-Polymerase Chain Reaction [RT-PCR]) รวมกับมีอาการอยางนอยที่สดุ 1 อาการที่สอดคลองกับอาการ
ของโรคโควิด-19 (อาการตาง ๆ รวมถึง: มีไข อาการไอที่เกิดขึ้นใหมหรืออาการไอเพิ่มขึ้น หายใจลำบากที่เกิดขึ้นใหมหรือมี
อาการเพิ่มขึ้น หนาวสั่น ปวดกลามเนื้อที่เกิดขึ้นใหมหรือมีอาการเพิม่ ขึ้น สูญเสียการรับรสหรือรับกลิน่ ที่เกิดขึ้นใหม เจ็บคอ
ทองเสีย อาเจียน)
* การเจ็บปวยที่มีอาการรุนแรงที่เกิดจากโรคโควิด-19 ดังที่ไดกำหนดโดยอิงตามคำจำกัดความองคการอาหารและยาสหรัฐฯ
(FDA) คือ การเกิดโรคโควิด-19 ที่ไดรับการยืนยันและการมีอาการของโรคอยางนอยที่สุด 1 อาการดังตอไปนี้:
• อาการแสดงทางคลินิกขณะพักที่บง ชี้ถึงการเจ็บปวยทั่วรางกายที่มีอาการรุนแรง (อัตราการหายใจ มากกวาหรือ
เทากับ 30 ครั้งตอนาที อัตราการเตนของหัวใจ มากกวาหรือเทากับ 125 ครั้งตอนาที ปริมาณออกซิเจนในเลือด
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 93 ขณะหายใจอากาศในหองที่ระดับน้ำทะเล หรืออัตราสวนของระดับแรงดัน
ออกซิเจนในหลอดเลือดแดงตอสัดสวนของออกซิเจนที่หายใจเขา (fractional inspired oxygen) นอยกวา 300
มิลลิเมตรปรอท)
• ทางเดินหายใจลมเหลว (หมายถึงความตองการออกซิเจนที่มีอต
ั ราการไหลสูง การชวยหายใจชนิดไมใสทอ
การชวยหายใจดวยเครื่องหรือเครือ่ งชวยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด (extracorporeal membrane
oxygenation [ECMO])
• หลักฐานของภาวะช็อก (ความดันโลหิตชวงหัวใจบีบตัว นอยกวา 90 มิลลิเมตรปรอท ความดันโลหิตชวงหัวใจ
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วัคซีนเอ็มอารเอ็นเอสำหรับ
ยาหลอก
ปองกันโรคโควิด-19
ราย
ราย
n1a
ประสิทธิผลของวัคซีน
a
n1
ระยะเวลาการเฝาระวัง
%
b
b
ระยะเวลาการเฝาระวัง (n2 )
(n2 )
(95% CIc)
คลายตัว นอยกวา 60 มิลลิเมตรปรอท หรือจำเปนตองใชยากระตุนการหดตัวกลามเนื้อหลอดเลือด)
• การทำงานของไต ตับ หรือประสาทผิดปกติเฉียบพลันอยางมีนย
ั สำคัญ
• การเขารักษาตัวในหออภิบาลผูปวยหนัก
• การเสียชีวิต
a.
n1 = จำนวนผูเขารวมการศึกษาที่ตรงตามนิยามจุดยุติ
b.
n2 = จำนวนของผูเขารวมการศึกษาที่มีความเสี่ยงสำหรับจุดยุติ
c.
ชวงความเชื่อมั่น (CI) แบบ 2-sided สำหรับประสิทธิผลของวัคซีนไดมาจากวิธี Clopper และ Pearson ที่ไดรับ
การปรับใหเขากับระยะเวลาในการเฝาระวัง
d.
ประสิทธิผลไดรับการประเมินโดยอิงจากประชากรดานประสิทธิผลที่มีอยูทั้งหมดในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1
(ประชากร intention-to-treat ทีป่ รับปรุงขอมูลแลว) ที่รวมผูเขารวมการศึกษาที่ไดถูกสุมทั้งหมดซึ่งไดรับการรักษาของ
การศึกษาอยางนอยที่สุด 1 เข็ม
e.
ระยะเวลาการเฝาระวังรวมในหนวย 1,000 person-years สำหรับจุดยุติที่กำหนดของผูเขารวมการศึกษาทั้งหมด
ในแตละกลุมที่มีความเสีย่ งตอจุดยุติ ระยะเวลาของการรับรายงานผูปวยโรคโควิด-19 คือ จากการรับวัคซีนเข็มที่ 1 ถึง
จุดสิ้นสุดระยะเวลาเฝาระวัง
f.
ไดทำการประเมินประสิทธิผลตามขอมูลประชากรที่สามารถประเมินประสิทธิผลได (7 วัน) ซึ่งรวมถึงผูเ ขารวม
การศึกษาทั้งหมดที่มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามเกณฑที่ถูกสุมซึ่งไดรบั วัคซีนของการศึกษาครบทุกเข็มตามที่ไดสุมภายในชวงเวลาที่
ไดกำหนดไวลวงหนา ไมมีการเบีย่ งเบนโครงรางการวิจัยที่สำคัญอื่น ๆ ดังที่ประเมินโดยแพทยที่ใหการรักษา
g.
ระยะเวลาการเฝาระวังรวมในหนวย 1,000 person-years สำหรับจุดยุติที่กำหนดของผูเขารวมการศึกษาทั้งหมด
ในแตละกลุมที่มีความเสีย่ งตอจุดยุติ ระยะเวลาของการรับรายงานผูปวยโรคโควิด-19 คือ นับตั้งแต 7 วันหลังจากที่รับ
วัคซีนเข็มที่ 2 ไปจนถึงจุดสิ้นสุดระยะเวลาเฝาระวัง

ประสิทธิผลและความสามารถในการสรางภูมิคุมกันในวัยรุนที่มีอายุ 12 ถึง 15 ป – หลังจากไดรับวัคซีน 2 เข็ม
ในการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาที่ 2 ในผูที่มีอายุ 12 ถึง 15 ปซึ่งไมมีหลักฐานวาเคยติดเชื้อมากอน ไมมี
รายงานการติดเชื้อในผูเขารวมการศึกษา 1,005 รายที่ไดรับวัคซีน และมีรายงานการติดเชื้อ 16 รายจาก
ผู  เ ข า ร ว มการศึ กษา 978 รายที ่ ได ร ั บ ยาหลอก คาประมาณการจุดยุติดานประสิทธิผ ล เปน รอยละ 100
(ชวงความเชื่อมั่น 95% อยูที่ 75.3 และ 100.0) สำหรับในผูเขารวมการศึกษาทั้งที่มีและไมมีหลักฐานของ
การติดเชื้อมากอน มีรายงานการติดเชื้อเปน 0 รายจากผูเขารวมการศึกษา 1,119 รายที่ไดรับวัคซีน และ
มีรายงานการติดเชื้อ 18 รายจากผูเขารวมการศึกษา 1,110 รายที่ไดรับยาหลอก ซึ่งบงชี้ถึงคาประมาณการ
จุดยุติดานประสิทธิผล เปนรอยละ 100 (ชวงความเชื่อมั่น 95% เทากับ 78.1 และ 100.0) เชนกัน
ในการศึกษาที่ 2 มีการวิเคราะหระดับ SARS-CoV-2 neutralising titres ที่ 1 เดือนหลังจากที่ไดรับวัคซีน
เข็มที่ 2 ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลในกลุมยอยของผูเขารวมการศึกษาที่ถูกสุมเลือกโดยเปนผูที่ไมมีหลักฐาน
ทางภูมิคุมกันวิทยาหรือทางไวรัสวิทยาของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ตั้งแตอดีตจนถึง 1 เดือนหลังจากที่ไดรับ
วัคซีนเข็มที่ 2 โดยการเปรียบเทียบนี้ เปนการเปรียบเทียบการตอบสนองระหวางผูที่มีอายุ 12 ถึง 15 ป
(จำนวน = 190 ราย) กับผูเขารวมการศึกษาที่มีอายุ 16 ถึง 25 ป (จำนวน = 170 ราย)
อั ต ราส ว นค า ไตเตอร เ ฉลี ่ ย เรขาคณิ ต [geometric mean titres [GMT]] ในกลุมที่ ม ี อายุ 12 ถึ ง 15 ปต อ
กลุ  มที ่ มี อายุ 16 ถึ ง 25 ป เ ท า กั บ 1.76 โดยมี ช  วงความเชื ่ อมั ่น ที ่ 95% แบบสองดาน (2-sided 95% CI)
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อยูที่ 1.47 ถึง 2.10 ซึ่งเปนไปตามเกณฑความไมดอยกวา (non-inferiority) ที่ 1.5 เทา โดยพิจารณาจาก
ขอบล า งของ 2-sided 95% CI ของอั ต ราส ว นค า เฉลี ่ ย เรขาคณิ ต [geometric mean ratio [GMR]]
ที่มากกวา 0.67
ความสามารถในการสรางภูมิคุมกันในผูเขารวมการศึกษาที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป – หลังจากไดรับวัคซีนเข็ม
กระตุน (เข็มที่ 3)
ประสิทธิภาพของวัคซีนโคเมอรเนตีเข็มกระตุนไดมาจากการประเมินคาไตเตอรของแอนติบอดี NT-50 ตอเชื้อ
SARS-CoV-2 (USA_WA1/2020) รอยละ 50 (neutralizing antibody titers [NT50]) ในการศึกษาที่ 2 การ
วิเคราะห NT50 หลังจากไดรับวัคซีนเข็มกระตุน 1 เดือน เมื่อเทียบกับหลังจากที่ไดรับวัคซีนชุดแรกในผูที่มีอายุ
18 ถึง 55 ป 1 เดือน ซึ่งไมมีหลักฐานทางภูมิคุมกันวิทยาหรือไวรัสวิทยาของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในอดีต
จนถึง 1 เดือนหลังจากที่ไดรั บวัคซีนเข็ มกระตุน ไดแสดงใหเห็น ถึงความไม ด อยกวาทั้งอัตราสวนคา เฉลี่ ย
เรขาคณิ ต (geometric mean ratio [GMR]) และความแตกต า งของอั ต ราการตอบสนองทางภู ม ิ ค ุ  ม กั น
(seroresponse rates) การตอบสนองทางภูมิคุมกันสำหรับผูเขารวมการศึกษาหมายถึงการมี NT50 สูงขึ้น
มากกวาหรือเทากับ 4 เทาจากคาเริ่มตน (กอนที่จะไดรับวัคซีนชุดแรก) ทั้งนี้ไดสรุปผลการวิเคราะหไวใน
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5:
การตรวจวิเคราะหแอนติบอดีหักลางฤทธิ์ตอ SARS-CoV-2 (neutralization assay) †
NT50 (ไตเตอร) (SARS-CoV-2 USA_WA1/2020) – การเปรียบเทียบ GMT และอัตราการตอบสนอง
ทางภูมิคุมกันที่ 1 เดือนหลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มกระตุนกับ 1 เดือนหลังจากที่ไดรับวัคซีนชุดแรก –
ผูเขารวมการศึกษาที่มีอายุ 18 ปถึง 55 ปที่ไมมีหลักฐานของการติดเชื้อสูงสุด 1 เดือนหลังจากที่ไดรับ
วัคซีนเข็มกระตุน* – ประชากรที่สามารถประเมินความสามารถในการสรางภูมิคุมกันไดจากการรับวัคซีน
เข็มกระตุน±

N

1 เดือนหลังจากที่รับ
วัคซีนเข็มกระตุน
(95% CI)

1 เดือนหลังจาก
ที่รับวัคซีนเข็ม
กระตุน/1 เดือนหลังจาก 1 เดือนหลังจาก
ที่รับวัคซีนชุด
ที่รับวัคซีนชุด
แรก
แรก
(95% CI)
(97.5% CI)

ตรงตาม
วัตถุประสงค
ของความไม
ดอยกวา
(ใช/ไมใช)

คาไตเตอรเฉลี่ย
เรขาคณิตทีห่ ักลางฤทธิ์
ตอเชื้อไวรัสที่ 50%
750.6b
2466.0b
3.29c
(GMTb)
212a
(2202.6, 2760.8)
(656.2, 858.6)
(2.77, 3.90)
Yd
อัตราการตอบสนองทาง
ภูมิคุมกัน (%) สำหรับ
199f
196f
99.5%
98.0%
1.5%g
คาไตเตอรที่หักลางฤทธิ์
ตอเชื้อไวรัสที่ 50%†
200e
(97.2%, 100.0%) (95.0%, 99.5%) (-0.7%, 3.7%h)
Yi
คำยอ: CI = ชวงความเชื่อมั่น; GMR = อัตราสวนเฉลี่ยเรขาคณิต; GMT = คาไตเตอรเฉลี่ยเรขาคณิต; LLOQ = ขีดจำกัด
ลางของการวัดเชิงปริมาณ (lower limit of quantitation); N-binding = การจับกับนิวคลีโอโปรตีนของเชื้อ SARS-CoV2; NAAT = การตรวจ nucleic acid amplification; NT50 = ค า ไตเตอร ท ี ่ ห ั ก ล า งฤทธิ์ ต  อ เชื ้ อ ไวรั ส ที ่ ร  อ ยละ 50;
SARS-CoV-2 = กลุมอาการทางระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันที่มีอาการรุนแรงซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2; Y/N = ใช/
ไมใช
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1 เดือนหลังจาก
ที่รับวัคซีนเข็ม
กระตุน/ตรงตาม
1 เดือนหลังจาก 1 เดือนหลังจาก วัตถุประสงค
ที่รับวัคซีนชุด
ของความไม
1 เดือนหลังจากที่รับ ที่รับวัคซีนชุด
แรก
ดอยกวา
แรก
วัคซีนเข็มกระตุน
N
(95% CI)
(95% CI)
(97.5% CI)
(ใช/ไมใช)
†
SARS-CoV-2 NT50 ไดกำหนดโดยใชการตรวจวิเคราะห SARS-CoV-2 mNeonGreen Virus
Microneutralization Assay การตรวจวิเคราะห นี้ใช fluorescent reporter virus ทีไ่ ดมาจากเชื้อสายพันธุ
USA_WA1/2020 และไดอาน virus neutralization บน Vero cell monolayers ตัวอยางของ NT50 กำหนดใหเปน
reciprocal serum dilution ซึ่งเชื้อไวรัสรอยละ 50 ถูกหักลางฤทธิ์
*
ผูเขารวมการศึกษาซึ่งไมมีหลักฐานทางภูมิคุมกันวิทยาหรือทางไวรัสวิทยาของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในอดีต
(สูงสุด 1 เดือนหลังจากไดรับวัคซีนโคเมอรเนตีเข็มกระตุน) (นั่นคือ ผลการตรวจ N-binding antibody [ซีรัม] เปนลบและ
ตรวจไมพบเชื้อ SARS-CoV-2 โดยการตรวจ NAAT [การปายโพรงจมูก]) และมีผลการตรวจ NAAT (การปายโพรงจมูก)
เปนลบที่การนัดตรวจที่ไมไดกำหนดไวจนถึง 1 เดือนหลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มกระตุนถูกรวมเขาไปในการวิเคราะหขอมูล
±
ผูเขารวมการศึกษาทั้งหมดที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑซึ่งไดรับวัคซีนโคเมอรเนตี 2 เข็มดังที่ไดถูกสุมในชวงแรก
โดยไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 ภายในชวงเวลาที่กำหนดไวลวงหนา (ภายใน 19 ถึง 42 วันหลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มที่ 1) ไดรับ
วัคซีนโคเมอรเนตีเข็มกระตุน มีผลการตรวจความสามารถในการสรางภูมิคมุ กันที่ถูกตองและแนนอนอยางนอยที่สุด 1 ครั้ง
หลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มกระตุนจากการเก็บเลือดภายในชวงเวลาที่เหมาะสม (ภายใน 28 ถึง 42 วันหลังจากที่ไดรับวัคซีน
เข็มกระตุน) และไมมีการเบี่ยงเบนโครงรางการวิจัยที่สำคัญอื่น ๆ ดังที่ประเมินโดยแพทยที่ใหการรักษา
a.
n = จำนวนของผูเขารวมการศึกษาที่มีผลการทดสอบที่ถูกตองและแนนอน ณ เวลาที่ทำการเก็บตัวอยางทั้งสอง
ครั้งภายในชวงเวลาที่ระบุไว
b.
GMTs และชวงความเชื่อมั่นแบบ 2-sided ที่ 95% คำนวณโดยใชการยกกำลังของลอการิทึมเฉลี่ยของไตเตอร
และชวงความเชื่อมั่นที่สอดคลองกัน (พิจารณาตาม Student t distribution) ผลการตรวจวิเคราะหที่ต่ำกวา LLOQ ถูก
กำหนดไวที่ 0.5 × LLOQ
c.
GMRs และชวงความเชื่อมั่นแบบ 2-sided ที่ 97.5% คำนวณโดยการยกกำลังของความแตกตางเฉลี่ยในลอกา
รึทึมของการทดสอบและชวงความเชื่อมั่นที่สอดคลองกัน (พิจารณาตาม Student t distribution)
d.
ความไมดอยกวาจะบรรลุหากขอบเขตลางของชวงความเชื่อมั่นแบบ 2-sided ที่ 97.5% สำหรับ GMR อยูที่
มากกวา 0.67 และการประมาณคาแบบจุดของ GMR อยูที่มากกวาหรือเทากับ 0.80
e.
n = จำนวนของผูเขารวมการศึกษาที่มีผลการทดสอบที่ถูกตองและแนนอนสำหรับการทดสอบที่ไดระบุไ ว ที่
จุดเริ่มตนการศึกษา ที่ 1 เดือนหลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 และที่ 1 เดือนหลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มกระตุนภายใน
ชวงเวลาที่ไดกำหนดไว คาเหลานี้จะใชเปนตัวหารในการคำนวณรอยละ
f.
จำนวนของผูเขารวมการศึกษาที่มีการตอบสนองทางภูมิคุมกันสำหรับการตรวจวิเคราะหที่กำหนดไวณ จุดเวลาที่
ใหวัคซีน/เก็บตัวอยาง ชวงความเชื่อมั่นแบบ exact 2-sided ไดมาจากวิธี Clopper และ Pearson
g.
ความแตกตางในสัดสวน ซึ่งแสดงไวในรูปของรอยละ (1 เดือนหลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มกระตุน – 1 เดือนหลังจาก
ไดรับวัคซีนเข็มที่ 2)
h.
ไดปรับชวงความเชื่อมั่นแบบ Wald 2-sided สำหรับความแตกตางในสัดสวน ซึ่งแสดงไวในรูปของรอยละ
i.
ความไมดอยกวาจะบรรลุหากขอบเขตลางของชวงความเชื่อมั่นแบบ 2-sided ที่ 97.5% สำหรับความแตกตาง
ของรอยละอยูที่ มากกวารอยละ -10

5.2. คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร
ไมเกี่ยวของ
5.3. ขอมูลความปลอดภัยจากการศึกษาพรีคลินิก
ขอมูลที่ไมใชการศึกษาทางคลินิกเผยใหเห็นวาไมมีอันตรายเปนพิเศษตอมนุษยจากการศึกษาแบบมาตรฐาน
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ดานความเปนพิษในการใหยาซ้ำ ๆ และความเปนพิษตอระบบสืบพันธุและพัฒนาการ
ความเปนพิษทั่วไป
การฉีดโคเมอรเนตีเขากลามเนื้อในหนู (rat) (ไดรับวัคซีนในขนาดยาเต็ม 3 โดสของที่ใหในมนุษย สัปดาหละครั้ง
ซึ่งทำใหมีระดับยาเชิงสัมพัทธในหนูที่สูงกวาเนื่องมาจากความแตกตางของน้ำหนักตัว) ไดแสดงใหเห็นถึงอาการ
บวมบริเวณที่ฉีดยาและผิวหนังแดง และมีเซลลเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น (รวมถึงเม็ดเลือดขาว basophil และ
เม็ดเลือดขาว eosinophil) ซึ่งสอดคลองกับการตอบสนองตอการอักเสบ ตลอดจนการเกิดชองวางของ portal
hepatocytes โดยไมมีหลักฐานของการบาดเจ็บที่ตับ ผลทั้งหมดสามารถหายกลับเปนปกติได
พิษทางพันธุกรรม/ฤทธิ์กอมะเร็ง
ไมไดทำการศึกษาพิษทางพันธุกรรมหรือฤทธิ์กอมะเร็ง ไมคาดวาสวนประกอบของวัคซีน (ไขมันและ mRNA)
จะมีความเปนไปไดที่จะกอใหเกิดพิษทางพันธุกรรม
ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ
ไดทำการศึกษาความเปนพิษตอระบบสืบพันธุและความเปนพิษตอพัฒนาการในหนู (rat) ในการศึกษารวมกัน
ทางดานความเปนพิษตอระบบสืบพันธุและความเปนพิษตอพัฒนาการ โดยฉีดโคเมอรเนตีเขากลามเนื้อในหนู
เพศเมียกอนชวงผสมพันธุและในระหวางตั้งครรภ (ไดรับวัคซีนในขนาดยาเต็ม 4 โดสของที่ใหในมนุษย ซึ่งทำให
มีระดับยาเชิงสัมพั ทธในหนูที่ส ูงกวาเนื่ องมาจากความแตกตางของน้ำหนักตัว โดยฉีดวัคซีนระหวางชว ง
กอนการผสมพันธุวันที่ 21 และชวงตั้งครรภวันที่ 20) พบวามีการตอบสนองของแอนติบอดีหักลางฤทธิ ์ ตอ
SARS-CoV-2 (neutralising antibody) ในสัตวตัวแมจากระยะกอนการผสมพันธุไปจนถึงจุดสิ้นสุดการศึกษา
ซึ่งเปนวันที่ 21 หลังคลอด ทั้งยังพบการตอบสนองในตัวออนในครรภและในลูกสัตวอีกดวย ไมมีผลที่เกี่ยวของ
กับวัคซีนตอการสืบพันธุของตัวเมีย การตั้งครรภ หรือพัฒนาการของเอ็มบริโอ-ตัวออนในครรภ หรือลูกสัตว
ไมมีขอมูลของโคเมอรเนตีเกี่ยวกับการขามผานรกของวัคซีนหรือการขับวัคซีนออกทางน้ำนม

6. รายละเอียดทางเภสัชกรรม

6.1. รายการตัวยาไมสำคัญ
((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate) (ALC-0315)
2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide (ALC-0159)
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC)
Cholesterol
Tromethamine (Tris base)
Tris (hydroxymethyl) aminomethane hydrochloride (Tris HCl)
Sucrose
Water for injections
6.2. ความไมเขากันของยา
หามผสมผลิตภัณฑยานี้กับผลิตภัณฑยาชนิดอื่น ๆ
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6.3. อายุของยา
ขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใช
ขวดวัคซีนที่แชแข็ง
6 เดือนที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส
สามารถรับวัคซีนในสภาวะแชแข็งที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส หรือที่อุณหภูมิ -25 องศา
เซลเซียสถึง -15 องศาเซลเซียส สามารถเก็บวัคซีนที่แชแข็งที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศเซลเซียส
หรือที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียสก็ไดเมื่อไดรับวัคซีน
เมื่อเก็บวัคซีนไวในตูแชแข็งที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส สามารถละลายวัคซีนแชแข็ง
ขนาดบรรจุ 10 ขวดไดที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียสเปนเวลา 6 ชั่วโมง หรือสามารถเก็บ
วัคซีนแยกแตละขวดไวที่อุณหภูมิหอง (ไมเกิน 30 องศาเซลเซียส) เปนเวลา 30 นาที
ขวดวัคซีนที่ละลายจากการแชแข็งแลว
สามารถเก็บและขนสงเปนระยะเวลา 10 สัปดาหที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส ภายในชวง
อายุการใชงาน 6 เดือน
• เมื่อนำวัคซีนไปเก็บที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส จะตองจดวันหมดอายุใหมบนกลอง
บรรจุภัณฑภายนอก และควรใชหรือทิ้งวัคซีนภายในวันหมดอายุใหมนั้น ควรขีดฆาวันหมดอายุเดิม
• หากไดรับวัคซีนในสภาวะที่มีอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส ควรเก็บวัคซีนนั้นที่อุณหภูมิ
2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส ตรวจดูวาไดมีการเปลี่ยนวันหมดอายุที่อยูบนกลองบรรจุภัณฑ
ดานนอกเพื่อใหแสดงถึงวันหมดอายุของวัคซีนที่ไดแชเย็น และไดมีการขีดฆาวันหมดอายุเดิมแลว
กอนใชงาน สามารถเก็บขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใชไดนานถึง 12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิระหวาง 8 องศาเซลเซียสถึง
30 องศาเซลเซียส
สามารถบริหารจัดการวัคซีนที่ละลายจากการแชแข็งแลวในหองที่มีแสงสวาง
เมื่อวัคซีนละลายจากการแชแข็งแลว ตองไมนำกลับไปแชแข็งซ้ำ
การจัดการกับอุณหภูมินอกเหนือจากที่ระบุในสภาวะจัดเก็บในระหวางชวงการเก็บโดยการแชเย็น
• ขอมูลความคงตัวบงชี้วาขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใชมีความคงตัวนานถึง 10 สัปดาหเมื่อเก็บที่อุณหภูมิ
จาก -2 องศาเซลเซียสถึง 2 องศาเซลเซียส ซึ่งรวมอยูในระยะเวลา 10 สัปดาหของการเก็บที่อุณหภูมิ
ระหวาง 2 องศาเซลเซียสและ 8 องศาเซลเซียส
• ขอมูลความคงตัวบงชี้วาขวดวัคซีนที่ยังไมเปดใช สามารถเก็บไดเปนเวลานานถึง 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ
8 องศาเซลเซียสถึง 30 องศาเซลเซียส โดยรวมระยะเวลาไมเกิน 12 ชั่วโมงหลังจากเปดใชครั้งแรก
ขอมูลนี้มีวัตถุประสงคใหเปนแนวทางสำหรับบุคลากรทางการแพทยเทานั้นในกรณีที่อุณหภูมิออกนอกชวง
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สภาวะจัดเก็บที่ระบุเปนการชั่วคราว
ผลิตภัณฑวัคซีนที่เปดแลว
วัคซีนที่เปดแลวมีความคงตัวทางเคมีและทางกายภาพสำหรับในขณะใชงาน (in-use stability) เปนเวลา 12
ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 30 องศาเซลเซียส อยางไรก็ตาม ในแงของการปนเปอนทางจุลชี พ
ยกเวนในกรณีที่วิธีการเปดใชวัคซีนจะปองกันความเสี่ยงของการปนเปอนของจุลินทรีย ควรใชวัคซีนที่เปดแลว
ทันที หากไมใชทันที เวลาและสภาวะในการเก็บในการใชงานจะถือเปนความรับผิดชอบของผูใช
6.4. ขอควรระวังพิเศษในการเก็บยา
เก็บวัคซีนไวในตูแชแข็งที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส
เก็บยาไวในบรรจุภัณฑเดิมเพื่อไมใหยาโดนแสง
ในระหวางการเก็บรักษา ใหขวดวัคซีนสัมผัสแสงไฟในหองใหนอยที่สุด และหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดและ
แสงอัลตราไวโอเลตโดยตรง
สำหรับสภาวะการเก็บวัคซีนหลังจากที่ละลายจากการแชแข็งและเปดใชในครั้งแรกแลว ดูหัวขอ 6.3. อายุของยา
6.5. ลักษณะและสวนประกอบของภาชนะบรรจุ
ขวดแกวใสบรรจุสารละลาย 2.25 มิลลิลิตร ขวดแกวมีความจุขนาด 2 มิลลิลิตรสำหรับใชหลายครั้ง
(multidose vial) (แกว type I) ที่มีจุกยาง (จุกยางโบรโมบิลทิลสังเคราะห) และฝาปดพลาสติกแบบ flip-off
สีเทาที่มีผนึกอลูมิเนียม แตละขวดมีวัคซีนบรรจุอยู 6 โดส ดูหัวขอ 6.6. ขอควรระวังพิเศษในการกำจัดและ
การบริหารจัดการอื่น ๆ
ขนาดบรรจุภัณฑ : 195 ขวดหรือ 10 ขวด
อาจไมไดจำหนายทุกขนาดบรรจุ
6.6. ขอควรระวังพิเศษในการกำจัดและการบริหารจัดการอื่น ๆ
คำแนะนำในการจัดการ
บุคลากรทางการแพทยควรเตรียมโคเมอรเนตีโดยใชเทคนิคปราศจากเชื้อเพื่อใหมั่นใจถึงการปลอดเชื้อของ
วัคซีนชนิดกระจายตัวที่เตรียม
ชวงอายุ

ขอมูลการเจือจาง

จำนวนโดสตอขวด

ปริมาตรตอโดส

ตั้งแต 12 ปขึ้นไป

หามเจือจางกอนใช

6

0.3 มิลลิลิตร
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การตรวจสอบยาโคเมอรเนตี (ComirnatyTM) ขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนิดกระจายตัวสำหรับฉีด
สำหรับผูที่มีอายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป
• ตรวจสอบวาขวดยามีฝาปดพลาสติกสีเทา
• หากขวดยามีฝ าปดพลาสติกสี ม วง โปรดดู
เอกสารกำกั บ ยาสำหรั บ โคเมอร เ นตี ช นิ ด
ฝาปดสีเทา
เขมขนสำหรับกระจายตัวสำหรับฉีด ขนาด
30 ไมโครกรัม/โดส
• หากขวดยามี ฝ าป ด พลาสติ ก สี ส  ม โปรดดู
เอกสารกำกั บ ยาสำหรั บ โคเมอร เ นตี ช นิ ด
เขมขนสำหรับกระจายตัวสำหรับฉีด ขนาด
10 ไมโครกรัม/โดส
การบริหารจัดการกอนใชงานยาโคเมอรเนตี (ComirnatyTM) ขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนิดกระจายตัว
สำหรับฉีด สำหรับผูที่มีอายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป
• หากเก็บ ขวดวั ค ซี น สำหรับ ใชห ลายครั ้ ง ใน
ตูแชแข็ง จะตองละลายวัคซีนกอนนำไปใช
ละลายวัคซีนแชแข็งโดยตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิ
2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส อาจใช
เวลาละลายจากการแชแ ข็ งนาน 6 ชั่ว โมง
ตรวจดูใหแน ใจวาขวดวัคซี น ไดล ะลายจาก
การแช แ ข็ ง อย า งสมบู ร ณ แ ล ว ก อ นนำไป
ใชงาน
• แก ไ ขวั น หมดอายุ บ นกล อ ง เมื ่ อ ย า ยขวด
วัคซีนไปเก็บในสภาวะที่มีอุณหภูมิ 2 องศา
เซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส
เก็บไดไมเกิน 10 สัปดาหที่
อุณ หภูม ิ 2 องศาเซลเซียส • สามารถเก็ บ ขวดวั ค ซี น ที ่ ย ั ง ไม ไ ด เ ป ด ใช
ถึง 8 องศาเซลเซียส จดวัน
ที ่ อ ุ ณ หภู ม ิ 2 องศาเซลเซี ย สถึ ง 8 องศา
หมดอายุ ใ หม ไ ว บ นกล อ ง
บรรจุภัณฑ
เซลเซี ย ส เป น เวลาไม เ กิ น 10 สั ป ดาห
ภายในชวงอายุการใชงาน 6 เดือน
• หรื อ อี ก ทางหนึ ่ ง สามารถวางขวดวั ค ซี น
ที ่ แ ช แ ข็ ง แต ล ะขวดให ล ะลายที ่ อ ุ ณ หภู มิ
ไมเกิน 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที
• กอนใชงาน สามารถเก็บวัคซีนที่ยังไมไดเปด
ใช ไ ด น านถึ ง 12 ชั ่ ว โมงที ่ อ ุ ณ หภู ม ิ ไ ม เ กิ น
30 องศาเซลเซีย ส สามารถบริห ารจัดการ
ขวดวั ค ซี น ที ่ ล ะลายจากการแช แ ข็ ง แล ว
ในหองที่มีแสงสวาง
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• คว่ำขวดวัคซีนขึ้นลงชา ๆ อยางเบามือ 10
ครั้งกอนใช หามเขยา
• กอนการผสมใหเขากัน วัคซีนชนิดกระจาย
ตัวที่ละลายจากการแชแข็งแลวอาจมีอนุภาค
สีขาวถึงสีออกเหลืองออนได
• หลังการผสมใหเขากัน วัคซีนควรมีลักษณะ
ของยาชนิดกระจายตัวสีขาวถึงสีออกเหลือง
ออนโดยไมมีอนุภาคที่สามารถเห็นไดดวย
ตาเปลา หามใชวัคซีนหากเห็นวามีอนุภาค
หรือเปลี่ยนสี
คว่ำชา ๆ 10 ครั้งอยางเบามือ
การเตรียมวัคซีนโคเมอรเนตี (ComirnatyTM) ขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนิดกระจายตัวสำหรับฉีด
สำหรับผูที่มีอายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป ที่ขนาดยา 0.3 มิลลิลิตรสำหรับใชหนึ่งครั้ง
• โดยใช เ ทคนิ ค ปราศจากเชื ้ อ ทำความ
สะอาดจุ ก ยางของขวดวั ค ซี น โดยใช
แผนฆาเชื้อสำหรับทำความสะอาดสำหรับ
ใชครั้งเดียว
• ดูดโคเมอรเนตี 0.3 มิลลิลิตรออกจากขวด
วัคซีน
ควรใชกระบอกฉีดยาและ/หรือเข็มฉีดยาที่
มี ป ริ ม าตรยาตกค า งต่ ำ (low deadvolume) เพื่อใหสามารถดูดวัคซีนออกมา
จากขวดวัคซีน ได 6 โดส กระบอกฉี ด ยา
และเข็ ม ฉี ด ยาที ่ ม ี ป ริ ม าตรยาตกค า งต่ ำ
ควรมี ป ริ ม าตรยาตกค า งรวมกั น ไม เ กิ น
35 ไมโครลิตร

วัคซีนปริมาตร 0.3 มิลลิลิตร

หากใชกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาแบบ
มาตรฐาน วัคซีน หนึ่งขวดอาจมีป ริมาตร
ไมเพียงพอสำหรับการดูดวัคซีนโดสที่ 6
• ขนาดวัคซีนสำหรับฉีดแตละโดสตองมี
ปริมาตร 0.3 มิลลิลิตร
• หากปริมาณวัคซีนที่เหลืออยูในขวดวัคซีน
ไมเพียงพอสำหรับการฉีดวัคซีนเต็มโดส
ที่ขนาด 0.3 มิลลิลิตร ใหทิ้งขวดวัคซีน
และวัคซีนใด ๆ ที่เหลือในขวด
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• ทิ้งวัคซีนใด ๆ ที่ไมไดใชภายใน 12 ชั่วโมง
หลังจากเปดใชครั้งแรก จดบันทึกวันที่
และเวลาที่ถูกตองไวบนขวดวัคซีน
การกำจัดยา
ควรทิ้งผลิตภัณฑยาที่ไมไดใชหรือของเสียใด ๆ ตามขอกำหนดของทองถิ่น

7. ชื่อผูรับอนุญาตผลิตหรือนำหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร
บริษัท ไฟเซอร (ประเทศไทย) จำกัด

8. เลขทะเบียนตำรับยา
1C 8/64 (NBC)

9. วันที่ไดรับอนุมัติทะเบียนตำรับยา
24 มิถุนายน 2564

10. วันทีม่ ีการแกไขปรับปรุงเอกสาร
21 ธันวาคม 2564
LPD Revision No.: 6.1
LPD Date: December 21, 2021
Country: Thailand
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ขอมูลฉลากผลิตภัณฑ
COMIRNATYTM 30 micrograms/dose
Dispersion for injection
Adults and adolescents from 12 years
COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified)
Tozinameran

195 Multidose Vials
10 Multidose Vials

Statement of active substance(s)
Each vial contains 6 doses of 0.3 mL.
Each dose (0.3 mL) contains 30 micrograms of COVID-19 mRNA Vaccine
List of Excipients
ALC-0315, ALC-0159, DSPC, Cholesterol, Tromethamine, Tris (hydroxymethyl) aminomethane
hydrochloride, Sucrose, Water for injections.
Method and route(s) of administration
Intramuscular Use.
Do not dilute prior to use.
Read the package leaflet before use and for additional storage information.
Scan QR code for more information.
Keep out of the sight and reach of children.
Scan QR code for more
information

Storage condition
Store at 2 °C to 8 °C after receipt. Do not refreeze once thawed.
Store in the original package in order to protect from light.
After first puncture, store at 2 °C to 30 °C and use within 12 hours.

ยาควบคุมพิเศษ
Reg. No. 1C 8/64 (NBC)
PC:
Lot/EXP/SN
(ยาสิ้ นอายุ)
Expiry date at 2°C to 8°C...…………(maximum 10 weeks; Cross out the former expiry date.)
Manufactured by:
- Pfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs, Belgium
Released by:
- Pfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs, Belgium
- BioNTech Manufacturing GmbH, Mainz, Germany
Imported by:
Pfizer (Thailand) Limited
Bangkok, Thailand
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