เอกสารกำกับยาภาษาไทย

โคเมอรเนตีมีขอบงใชสำหรับฉีดเพื่อกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันในเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ป
เพื่อปองกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ภายใตการอนุญาตผลิตภัณฑยาแผนปจจุบันสำหรับมนุษยแบบมีเงื่อนไข
ในสถานการณฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญของโรค
แพทยผูใชยาจำเปนตองรายงานอาการไมพึงประสงคแกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบตามที่กำหนด
โปรดอานขอมูลอยางละเอียด

โคเมอรเนตี (COMIRNATYTM)
1. ชื่อผลิตภัณฑ

โคเมอรเนตี (ComirnatyTM) ขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส
ชนิดเขมขนสำหรับกระจายตัวสำหรับฉีด (Concentrate for dispersion for injection)
วัคซีนเอ็มอารเอ็นเอ (mRNA Vaccine) สำหรับปองกันโรคโควิด-19 (นิวคลีโอไซดที่ถูกดัดแปลง)

2. ปริมาณและคุณสมบัติของตัวยาสำคัญ

ใน 1 โดส (0.2 มิลลิลิตร) ของวัคซีนเอ็มอารเอ็นเอโควิด-19 (หอหุมดวยอนุภาคไขมันขนาดนาโน) (COVID-19
mRNA Vaccine (embedded in lipid nanoparticles)) ประกอบดวย โทซินาเมแรน (Tozinameran) 10
ไมโครกรัม
ยานี้บรรจุในขวดแกวสำหรับใชหลายครั้ง (multi-dose vial) และจะตองเจือจางกอนใช
ภายหลังการเจือจาง ใน 1 ขวด (1.3 มิลลิลิตร) บรรจุวัคซีนโดสละ 0.2 มิลลิลิตรจำนวน 10 โดส
ดูหัวขอ 4.2. ขนาดยาและวิธีการใชยา และ 6.6. ขอควรระวังพิเศษในการกำจัดและการบริหารจัดการอื่น ๆ
โทซินาเมแรน เปน 5’-capped messenger RNA (mRNA) สายเดี่ยว (Single-stranded) ที่ผลิตขึ้นโดย
cell-free transcription นอกรางกาย (in vitro) จากแมแบบดีเอ็นเอที่ตรงกัน (corresponding DNA
templates) เขารหัสโปรตีนหนาม (viral spike [S]) ของไวรัส SARS-CoV-2
สวนประกอบอื่น ๆ โปรดดูหัวขอ 6.1. รายการตัวยาไมสำคัญ
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3. ลักษณะและรูปแบบยาทางเภสัชกรรม

ยาชนิดเขมขนสำหรับกระจายตัวสำหรับฉีด (ยาเขมขนปราศจากเชื้อ)
วัคซีนแชแข็งชนิดกระจายตัวที่มีสีขาวถึงสีออกเหลืองออน (pH 6.9 - 7.9)

4. คุณสมบัติทางคลินิก

4.1. ขอบงใช
โคเมอรเนตีขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส ชนิดเขมขนสำหรับกระจายตัวสำหรับฉีด มีขอบงใชสำหรับฉีด
เพื่อกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันในเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ปเพื่อปองกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)
4.2. ขนาดยาและวิธีการใชยา
ขนาดยา
บุคคลที่มีอายุ 5 ถึง 11 ป
แผนการฉีดโคเมอรเนตีขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส สำหรับเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ป (กลาวคือ เด็กอายุ 5 ปแตไม
เกิน 12 ป) ประกอบดวยการฉีดวัคซีนหลังเจือจางยาแลวเขาทางกลามเนื้อในขนาด 0.2 มิลลิลิตร จำนวน 2 ครั้ง
การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ควรใหหลังจากการฉีดเข็มแรก 3 สัปดาห
(โปรดดูหัวขอ 4.4. คำเตือนพิเศษและขอควรระวังในการใชยา และ 5.1. คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร)
แนะนำใหผูที่ไดรับการฉีดโคเมอรเนตีในเข็มแรก ควรไดรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ดวยโคเมอรเนตีเชนเดิมเพื่อรับ
วัคซีนใหครบ
ควรใชโคเมอรเนตีขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส สำหรับเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ปเทานั้น
ผูที่มีภูมิคุมกันบกพรองอยางรุนแรงที่มีอายุ 5 ปขึ้นไป
อาจฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ใหแกผูที่มีภูมิคุมกันบกพรองอยางรุนแรงหลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแลวอยางนอย
28 วัน (ดูหัวขอ 4.4. คำเตือนพิเศษและขอควรระวังในการใชยา)
เด็ก
ยังไมมีขอมูลดานประสิทธิผลและความปลอดภัยของโคเมอรเนตีในเด็กที่อายุต่ำกวา 5 ป
วิธีการใชยา
ควรฉีดโคเมอรเนตีขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส ชนิดเขมขนสำหรับกระจายตัวสำหรับฉีด ภายหลังเจือจางยาแลว
สำหรับเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ปเขากลามเนื้อเทานั้น โดยแนะนำใหฉีดบริเวณกลามเนื้อเดลทอยดของตนแขน
ดานบน (ดูหัวขอ 6.6. ขอควรระวังพิเศษในการกำจัดและการบริหารจัดการอื่น ๆ)
หามฉีดวัคซีนเขาทางหลอดเลือดดำ ใตผิวหนัง หรือเขาในผิวหนัง
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หลังเจือจางแลว โคเมอรเนตี 1 ขวดบรรจุวัคซีนโดสละ 0.2 มิลลิลิตร จำนวน 10 โดส เพื่อใหไดวัคซีน 10 โดสจาก
1 ขวด ควรใชกระบอกฉีดยาและ/หรือเข็มฉีดยาที่มีปริมาตรยาตกคางต่ำ (low dead-volume) กระบอกฉีดยา
และเข็มฉีดยาที่มีปริมาตรยาตกคางต่ำควรมีปริมาตรยาตกคางไมเกิน 35 ไมโครลิตร หากใชกระบอกฉีดยาและ
เข็มฉีดยาแบบมาตรฐาน วัคซีน 1 ขวดอาจมีปริมาตรไมเพียงพอในการดูดวัคซีนสำหรับการฉีดโดสที่ 10
ในทุกการฉีด โดยไมคำนึงถึงประเภทของกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา มีขอกำหนดดังนี้
• ขนาดวัคซีนสำหรับฉีดแตละโดส ตองมีปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร
• หากปริมาณวัคซีนที่เหลืออยูในขวดวัคซีนไมเพียงพอสำหรับการฉีดวัคซีนเต็มโดสที่ขนาด 0.2 มิลลิลิตร
ใหทิ้งขวดวัคซีนและวัคซีนใด ๆ ที่เหลือในขวด
• หามนำวัคซีนจากหลายขวดวัคซีนมารวมกัน
หามผสมวัคซีนนี้ในกระบอกฉีดยาเดียวกันกับวัคซีนหรือผลิตภัณฑยาชนิดอื่น
สำหรับขอควรระวังกอนฉีดวัคซีน ดูหัวขอ 4.4. คำเตือนพิเศษและขอควรระวังในการใชยา
สำหรับคำแนะนำในการละลายวัคซีน วิธีการเจือจาง การจัดการ และการทิ้งวัคซีน ดูหัวขอ 6.6. ขอควรระวัง
พิเศษในการกำจัดและการบริหารจัดการอื่น ๆ
4.3. ขอหามใช
หามใชโคเมอรเนตี ในผูที่แพตัวยา หรือสวนประกอบตัวใดตัวหนึ่งของวัคซีนนี้ (ดูหัวขอ 2. ปริมาณและ
คุณสมบัติของตัวยาสำคัญ และ 6.1. รายการตัวยาไมสำคัญ)
4.4. คำเตือนพิเศษและขอควรระวังในการใชยา
การตรวจสอบยอนกลับ
เพื่อการปรับปรุงการตรวจสอบยอนกลับของผลิตภัณฑยาชีววัตถุ ควรบันทึกชื่อและรุนการผลิตของวัคซีนที่ให
อยางชัดเจน
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
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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 เปลี่ 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
ภาวะเกล็ดเลือดต่ำและความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด
เชนเดียวกับยาฉีดเขากลามเนื้ออื่น ๆ ควรฉีดวัคซีนดวยความระมัดระวังในผูที่ไดรับยาตานการแข็งตัวของเลือด
หรือผูที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ หรือผูที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดใด (เชน โรคฮีโมฟเลีย)
เนื่องจากอาจเกิดภาวะเลือดออกหรือจ้ำเลือดหลังจากการฉีดเขากลามเนื้อในบุคคลเหลานี้
ผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง
ยังไมไดทำการประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของวัคซีนในผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง รวมถึงผูที่ไดรับการ
รักษาดวยยากดภูมิคุมกัน ประสิทธิผลของโคเมอรเนตีอาจลดลงในผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง
คำแนะนำในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ในผูที่มีภูมิคุมกันบกพรองอยางรุนแรงมาจากผลตรวจทางซีรั่มวิทยาที่มีจำกัดจากรายงาน
case series ของผูปวยที่มีในเอกสารขอมูลการจัดการผูปวยทางคลินิกที่มีภูมิคุมกันบกพรองที่เกิดทางการแพทย (iatrogenic
immunocompromisation) หลังการเปลี่ยนถายอวัยวะ (solid organ transplantation) (ดูหัวขอ 4.2. ขนาดยาและวิธีการใชยา)
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ระยะเวลาการปองกันโรค
ยังไมทราบระยะเวลาในการปองกันโรคของวัคซีนที่ชัดเจนเนื่องจากยังคงอยูระหวางการวิจัย
การเปลี่ยนยา
ยังไมมีขอมูลของการใชวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 จากผูผลิตรายอื่นแทนโคเมอรเนตี เพื่อฉีดวัคซีนใหครบ
ผูที่ไดรับวัคซีนโคเมอรเนตีแลว 1 เข็ม ควรไดรับวัคซีนโคเมอรเนตีเข็มที่ 2 เพื่อใหครบคอรสการใหวัคซีน
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 เมื่อประโยชนที่จะไดรับมากกวาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตอแมและ
ทารกในครรภ
ระหวางใหนมบุตร
ยังไมทราบแนชัดวาโคเมอรเนตีถูกขับออกทางน้ำนมหรือไม
ควรพิจารณาใหโคเมอรเนตีในสตรีระหวางใหนมบุตร เมื่อประโยชนที่จะไดรับมากกวาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ตอแมและเด็กทารก
การเจริญพันธุ
การศึกษาในสัตวทดลองยังไมสามารถบงชี้ถึงผลกระทบทั้งในทางตรงหรือทางออมวามีอันตรายตอระบบ
สืบพันธุหรือไม (โปรดดูหัวขอ 5.3. ขอมูลความปลอดภัยจากการศึกษาพรีคลินิก)
4.7. ผลตอความสามารถในการขับขี่และทำงานกับเครื่องจักรกล
โคเมอรเนตี ไมมีผลหรือมีผลตอความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะและการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลนอย
แตอยางไรก็ตามอาการไมพึงประสงคบางอยางที่มีระบุในหัวขอ 4.8. อาการไมพึงประสงค อาจสงผลกระทบ
ชั่วคราวตอความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะและการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
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4.8. อาการไมพึงประสงค
บทสรุปขอมูลดานความปลอดภัย
ความปลอดภัยของโคเมอรเนตีไดรับการประเมินในผูเขารวมการศึกษาที่มีอายุตั้งแต 5 ปขึ้นไป จากการศึกษา
ทางคลินิก 3 การศึกษา จำนวน 24,675 ราย (ประกอบดวยผูมีอายุ 16 ปขึ้นไป จำนวน 22,026 ราย ผูมีอายุ
12 ถึง 15 ป จำนวน 1,131 ราย และเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ป จำนวน 3,109 ราย) โดยเปนผูไดรับวัคซีนโคเมอรเนตี
อยางนอย 1 เข็ม
ขอมูลความปลอดภัยโดยรวมของโคเมอรเนตีในผูที่มีอายุ 5 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 ขอมูลความปลอดภัยโดยรวมสำหรับ
วัคซีนเข็มกระตุน (เข็มที่ 3) คลายคลึงกับขอมูลความปลอดภัยที่พบหลังจากที่ไดรับวัคซีน 2 เข็ม
เด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ป – หลังไดรับวัคซีน 2 เข็ม
ในการศึกษาที่ 3 เด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ป ที่ไดรับวัคซีนโคเมอรเนตี ขนาด 10 ไมโครกรัมอยางนอยที่สุด 1 เข็ม
จำนวนทั้งสิ้น 1,518 ราย และเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ป ไดรับยาหลอก จำนวนทั้งสิ้น 750 ราย ในเวลาที่ทำการ
วิเคราะหขอมูล ของการศึกษาที่ 3 ระยะ 2/3 โดยมีขอมูลจนถึงวันที่ตั ดขอมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2564
มีอาสาสมัครเด็กจำนวน 2,158 ราย (รอยละ 95.1) (ไดรับโคเมอรเนตี ขนาด 10 ไมโครกรัม 1,444 รายและ
ไดรับยาหลอก 714 ราย) ไดรับการติดตามผลเปนระยะเวลาอยางนอย 2 เดือนหลังจากที่ไดรับโคเมอรเนตี
ขนาด 10 ไมโครกรัมเข็มที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเหตุการณไมพึงประสงคของการศึกษาที่ 3 ระยะ 2/3 ยังได
รวมผูเขารวมการศึกษาจำนวน 2,379 ราย [ไดรับโคเมอรเนตีขนาด 10 ไมโครกรัม 1,591 ราย และไดรับ
ยาหลอก 788 ราย] โดยขอมูลวันที่ตัดขอมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564 คิดเปนอาสาสมัครที่มีการติดตามผล
เป น ระยะเวลาอย า งน อ ย 2 สั ป ดาห ห ลั ง จากได ร ั บ วั ค ซี น เข็ ม ที ่ ส องเท า กั บ ร อ ยละ 71.2 การประเมิ น
ความปลอดภัยในการศึกษาที่ 3 ยังคงอยูระหวางการดำเนินการ
อาการไมพึงประสงคที่พบบอยที่สุดในเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ป คือ อาการปวดบริเวณที่ฉีดยา (มากกวารอยละ 80)
ออนลา (มากกวารอยละ 50) ปวดศีรษะ (มากกวารอยละ 30) ผิวหนังแดงและบวมบริเวณที่ฉีดยา (มากกวา
รอยละ 20) ปวดกลามเนื้อและหนาวสั่น (มากกวารอยละ 10)
ผูเขารวมการศึกษาที่มีอายุตั้งแต 16 ปขึ้นไป – หลังไดรับวัคซีน 2 เข็ม
ในการศึกษาที่ 2 มีผูเขารวมการศึกษา จำนวน 22,026 ราย เปนผูที่มีอายุ 16 ปขึ้นไปและไดรับโคเมอรเนตี
ขนาด 30 ไมโครกรัมอยางนอย 1 เข็ม สวนผูเขารวมการศึกษา จำนวน 22,021 รายเปนผูที่มีอายุตั้งแต 16 ป
ขึ้นไปที่ไดรับยาหลอก (โดยมี 138 ราย และ 145 ราย เปนผูที่มีอายุ 16 และ 17 ปในกลุมที่รับวัคซีนและ
ยาหลอก ตามลำดับ) ทั้งนี้ มีผูเขารวมการศึกษา จำนวน 20,519 ราย เปนผูที่มีอายุ 16 ปขึ้นไปที่ไดรับโคเมอรเนตี
ครบ 2 เข็ม
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ณ เวลาที่ทำการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาที่ 2 ซึ่งตัดขอมูลในวันที่ 13 มีนาคม 2564 สำหรับระยะติดตามผล
แบบปกปดขอมูลจนถึงวันที่เปดเผยขอมูลของกลุมที่ไดรับยาหลอกเปนกลุมควบคุม มีผูเขารวมการศึ กษา
ที่มีอายุ 16 ปขึ้นไปที่มีการติดตามผลทั้งสิ้น 25,651 ราย (รอยละ 58.2) (เปนผูที่ไดรับโคเมอรเนตี 13,031 ราย
และยาหลอก 12,620 ราย) เปนเวลานานกวาหรือเทากับ 4 เดือนหลังจากรับวัคซีนเข็มที่ 2 โดยในจำนวนนี้
จะมีผูเขารวมการศึกษาทั้งสิ้น 15,111 ราย (เปนผูที่ไดรับโคเมอรเนตี 7,704 ราย และยาหลอก 7,407 ราย)
ที่มีอายุ 16 ถึง 55 ป และผูเขารวมการศึกษาทั้งสิ้น 10,540 ราย (เปนผูที่ไดรับโคเมอรเนตี 5,327 ราย และ
ยาหลอก 5,213 ราย) ที่มีอายุ 56 ปขึ้นไป
อาการไมพึงประสงคที่พบบอยที่สุดในผูที่มีอายุตั้งแต 16 ปขึ้นไปซึ่งไดรับวัคซีน 2 เข็ม คือ อาการปวดบริเวณที่ฉีด
(มากกวารอยละ 80) ออนลา (มากกวารอยละ 60) ปวดศีรษะ (มากกวารอยละ 50) ปวดกลามเนื้อ (มากกวา
รอยละ 40) หนาวสั่น (มากกวารอยละ 30) ปวดขอ (มากกวารอยละ 20) ไขและบวมบริเวณที่ฉีด (มากกวา
รอยละ 10) โดยมักมีความรุนแรงเล็กนอยหรือปานกลาง และหายเปนปกติภายในไมกี่วันหลังจากฉีดวัคซีน
พบวาการเกิดเหตุการณของการกอปฏิกิริยา (reactogenicity) มีความถี่นอยกวาเล็กนอยโดยมีความสัมพันธ
กับอายุที่มากขึ้น
ขอมูลความปลอดภัยในผูเขารวมการศึกษาที่มีอายุตั้งแต 16 ปขึ้นไปจำนวน 545 รายที่ไดรับโคเมอรเนตี
ซึ ่ ง มี ผ ลการตรวจ SARS-CoV-2 ในเลื อ ดเป น บวกที ่ จ ุ ด เริ ่ ม ต น การศึ ก ษามี ค วามใกล เ คี ย งกั บ ที ่ ไ ด พ บใน
กลุมประชากรทั่วไป
ผูที่มีอายุ 12 ถึง 15 ป - หลังไดรับวัคซีน 2 เข็ม
ในการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาที่ 2 จากขอมูลจนถึงวันที่ตัดขอมูลในวันที่ 13 มีนาคม 2564 มีผูที่มีอายุ
12 ถึง 15 ป จำนวน 2,260 ราย (ไดรับโคเมอรเนตี ขนาด 30 ไมโครกรัม 1,131 ราย และ ไดรับยาหลอก 1,129 ราย)
โดยในจำนวนนี้ มีผูถูกติดตามอาการเปนเวลาอยางนอยที่สุด 2 เดือนหลังจากที่ไดรับวัคซีนโคเมอรเนตีเข็มที่ 2
จำนวน 1,308 ราย (660 รายไดรับโคเมอรเนตี และ 648 รายไดรับยาหลอก) ทั้งนี้ การประเมินความปลอดภัยใน
การศึกษาที่ 2 ยังไมสิ้นสุดการศึกษา
อาการไมพึงประสงคที่พบบอยที่สุดในผูที่มีอายุ 12 ถึง 15 ปซึ่งไดรับวัคซีน 2 เข็ม คือ อาการปวดบริเวณที่ฉีดยา
(มากกวารอยละ 90) ออนลาและปวดศีรษะ (มากกวารอยละ 70) ปวดกลามเนื้อและหนาวสั่น (มากกวารอยละ 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) หลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มที่ 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 5 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 5 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
ความผิดปกติทาง
จิต

ความอยากอาหาร
ลดลง

ความผิดปกติของ ปวดศีรษะ
ระบบประสาท

งวงซึม

การแพแบบ
anaphylaxis

นอนไมหลับ

ความผิดปกติของ
ระบบหัวใจ

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
h
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
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S แอนติเจนของ SARS-CoV-2 โดยตรงอยางชั่วคราวได mRNA นี้มีรหัสสำหรับ membrane-anchored,
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
การวินิจฉัย ทางคลิ นิ กหรื อทางจุลชีววิ ทยาว าเป นโรคโควิ ด-19 มากอน ออกจากการศึ กษา สำหรับผู ที ่ มี
โรคประจำตัวที่เปนมากอนหนาแตมีอาการคงที่ (ตามนิยาม คือ ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญดาน
การรักษา 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
โรคโควิด-19 หรือยาหลอก 2 เข็ม การวิเคราะหประสิทธิผลไดรวมผูที่ไดรับวัคซีนเข็มที่ 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 ครัง้ แรกจาก 7 วันหลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 ในผูเขารวมการศึกษาที่
ไมมีหลักฐานของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 มากอน*
วัคซีนเอ็มอารเอ็นเอสำหรับ
ปองกัน
ยาหลอก
a
โรคโควิด-19
N = 18,325
a
N = 18,198
ราย
n1b
ราย
ประสิทธิผลของวัคซีน
b
c
n1
%
ระยะเวลาการเฝาระวัง
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
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a.
b.
c.
d.

การเกิดโรคโควิด-19 ครัง้ แรกจาก 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
ครั้งที่ 1 และ 2) และมีผลการตรวจ NAAT (การปายโพรงจมูก) เปนลบที่การนัดตรวจที่ไมไดกำหนดไวลวงหนากอน 7 วัน
หลังจากที่ไดรับวัคซีนครั้งที่ 2 ถูกรวมเขาไปในการวิเคราะหขอมูล
N = จำนวนผูเขารวมการศึกษาวิจัยในกลุมที่ระบุ
n1 = จำนวนผูเขารวมการศึกษาวิจัยที่ตรงตามนิยามจุดยุติ
ระยะเวลาในการเฝาระวังทั้งหมดในหนวย 1,000 person-years สำหรับจุดยุติที่กำหนดของผูเขารวมการศึกษาทั้งหมดใน
แตละกลุมที่มีความเสี่ยงตอจุดยุติ ระยะเวลาของการรับรายงานผูปวยโรคโควิด-19 คือ จาก 7 วันหลังจากที่ไดรับวัคซีน
เข็มที่ 2 ถึงจุดสิ้นสุดระยะเวลาเฝาระวัง
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 ปขึ้นไปที่มีหรือไมมีหลักฐานของการ
ติดเชื้อ 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
มากอนหนาเปนเวลา 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) ที่มีหรือไมมีหลักฐานของการตรวจ SARS-CoV-2 มากอน
นอกจากนี้ ขอมูลการวิเคราะหกลุมยอยดานประสิทธิผลที่ไดปรับใหเปนปจจุบันไดแสดงใหเห็นถึงคาประมาณ
การจุดยุติทางดานประสิทธิผลที่คลายคลึงกันทั่วทั้งกลุมที่แบงตามเพศ กลุมเชื้อชาติ ภูมิศาสตร และผูเขารวม
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การศึกษาที่มีโรครวมและเปนโรคอวนซึ่งมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง
ประสิทธิผลของวัคซีนตอโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง
การวิเคราะหวัตถุประสงครองดานประสิทธิผลจากขอมูลที่ไดปรับใหเปนปจจุบันสนับสนุนประโยชนของ
วัคซีนเอ็มอารเอ็นเอสำหรับปองกันโรคโควิด-19 ในการปองกันโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2564 ไดมีการนำเสนอประสิทธิผลของวัคซีนในการปองกันโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง
ในผูเขารวมการศึกษาที่มีหรือไมมีการติดเชื้อ 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
ในระยะติดตามผลที่มีกลุมควบคุมดวยยาหลอก

วัคซีนเอ็มอารเอ็นเอสำหรับ
ยาหลอก
ปองกันโรคโควิด-19
ราย
ราย
n1a
ประสิทธิผลของวัคซีน
a
n1
ระยะเวลาการเฝาระวัง
%
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 ดังที่ไดกำหนดโดยอิงตามคำจำกัดความขององคการอาหารและยา
สหรัฐฯ (FDA) คือ การเกิดโรคโควิด-19 ที่ไดรับการยืนยันและการมีอาการของโรคอยางนอยทีส่ ุด 1 อาการดังตอไปนี:้
• 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 ความดันโลหิตชวงหัวใจคลาย
ตัว นอยกวา 60 มิลลิเมตรปรอท หรือจำเปนตองใชยากระตุนการหดตัวกลามเนื้อหลอดเลือด)
• การทำงานของไต ตับ หรือประสาทผิดปกติเฉียบพลันอยางมีนย
ั สำคัญ
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วัคซีนเอ็มอารเอ็นเอสำหรับ
ยาหลอก
ปองกันโรคโควิด-19
ราย
ราย
n1a
ประสิทธิผลของวัคซีน
a
n1
ระยะเวลาการเฝาระวัง
%
b
b
ระยะเวลาการเฝาระวัง (n2 )
(n2 )
(95% CIc)
• 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
ถึงจุดสิ้นสุดระยะเวลาเฝาระวัง
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)
อยูที่ 1.47 ถึง 2.10 ซึ่งเปนไปตามเกณฑความไมดอยกวา (non-inferiority) ที่ 1.5 เทา โดยพิจารณาจาก
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ขอบล า งของ 2-sided 95% CI ของอั ต ราส ว นค า เฉลี ่ ย เรขาคณิ ต [geometric mean ratio [GMR]]
ที่มากกวา 0.67
ประสิทธิผลและการสรางภูมิคุมกันในเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ป – หลังจากไดรับวัคซีน 2 เข็ม
การศึกษาที่ 3 เปนการศึกษาระยะที่ 1/2/3 ซึ่งประกอบดวยสวนที่เปนการศึกษาแบบเปดฉลากเพื่อหาขนาด
วั คซี น ที ่ เ หมาะสม (ระยะที่ 1) และส ว นที่เปน การศึกษาแบบสุม หลายศูน ย มีกลุมควบคุมเปน ยาหลอก
ที่ใชน้ำเกลือ ดำเนินการศึกษาในหลายประเทศ ปกปดขอมูลผูสังเกตการณ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของวัคซีน
(ระยะที่ 2/3) ซึ่งไดรับผูเขารวมการศึกษาที่มีอายุ 5 ถึง 11 ปเขารวม ผูเขารวมการศึกษาที่มีการสุมใหไดรับ
วัคซีนสวนใหญรอยละ 94.4 ไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 หลังจากเข็มที่ 1 เปนระยะเวลา 19 ถึง 23 วัน
ประสิทธิผลของวัคซีนเชิงพรรณนาในเด็กอายุ 5 ถึง 11 ป ที่ไมเคยติดเชื้อ SARS-CoV-2 มากอน แสดงใน
ตารางที่ 5 ไมพบการติดเชื้อ
ตารางที่ 5: ประสิทธิผลของวัคซีน - การเกิดโรคโควิด-19 ครั้งแรกจาก 7 วันหลังจากไดรับวัคซีนเข็มที่ 2:
ผูเขารวมการศึกษาที่ไมมีหลักฐานของการติดเชื้อมากอนหนา 7 วัน หลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 –
การศึกษาระยะที่ 2/3 – ประเมินประสิทธิผลในเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ป
การเกิดโรคโควิด-19 ครั้งแรกจาก 7 วันหลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 ในเด็กอายุ 5 ถึง 11 ป ใน
ผูเขารวมการศึกษาทีไ่ มมีหลักฐานของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 มากอน*
วัคซีนเอ็มอารเอ็นเอ
สำหรับปองกันโรคโควิด19
10 ไมโครกรัม/โดส
ยาหลอก
a
N =1305
Na=663
ราย
ราย
b
n1
n1b
ประสิทธิผลของ
ระยะเวลาการเฝาระวังc ระยะเวลาการเฝาระวังc
วัคซีน %
d
d
(n2 )
(n2 )
(95% CI)
3
16
90.7
เด็กอายุ 5 ถึง 11 ป
0.322 (1273)
0.159 (637)
(67.7, 98.3)

หมายเหตุ: รายงานผูปว ยทีไ่ ดรับการยืนยันโดยการตรวจดวยวิธีปฏิกริ ิยาลูกโซพอลิเมอเรสแบบยอนกลับ (Reverse
Transcription-Polymerase Chain Reaction [RT-PCR]) รวมกับมีอาการทีส่ อดคลองกับอาการของโรคโควิด-19 อยาง
นอยที่สดุ 1 อาการ (อาการตาง ๆ ประกอบดวย: มีไข อาการไอทีเ่ กิดขึ้นใหมหรืออาการไอมากขึ้น หายใจลำบากทีเ่ กิดขึ้น
ใหมหรือมีอาการมากขึ้น หนาวสั่น ปวดกลามเนื้อทีเ่ กิดขึน้ ใหมหรือมีอาการมากขึน้ สูญเสียการรับรสหรือรับกลิ่นทีเ่ กิดขึน้
ใหม เจ็บคอ ทองเสีย อาเจียน)
* ผูเขารวมการศึกษาทีไ่ มเคยมีหลักฐานการติดเชื้อ SARS-CoV-2 มากอน (เชน N-binding antibody [serum] ใหผล
เปนลบที่ Visit 1 และไมพบ SARS-CoV-2 โดยวิธี NAAT [nasal swab] ที่ Visits 1 และ 2) และใหผลลบตอการตรวจ
NAAT (nasal swab) ในการนัดตรวจทีไ่ มไดนดั หมายกอนหนา 7 วัน หลังจากไดรบั วัคซีนเข็มที่ 2 ถูกนำมารวม
ในการวิเคราะห
a. N = จำนวนของผูเ ขารวมการศึกษาที่เปนกลุมเฉพาะ
b. n1 = จำนวนผูเ ขารวมการศึกษาทีต่ รงตามคำจำกัดความของจุดยุติ
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c. ระยะเวลาการเฝาระวังรวมในหนวย 1000 person-years สำหรับจุดยุติทกี่ ำหนดของผูเ ขารวมการศึกษาทั้งหมด
ในแตละกลุม ที่มคี วามเสีย่ งตอจุดยุติ ระยะเวลาของการรับรายงานผูป วยโรคโควิด-19 คือ จาก 7 วันหลังจากไดรับวัคซีน
เข็มที่ 2 ถึงจุดสิน้ สุดระยะเวลาเฝาระวัง
d. n2 = จำนวนผูเ ขารวมการศึกษาทีม่ ีความเสี่ยงสำหรับจุดยุติ

ในการศึกษาที่ 3 การวิเคราะหคาไตเตอรของแอนติบอดีหักลางฤทธิ์ตอเชื้อ SARS-CoV-2 ที่รอยละ 50 (NT50)
ที่ 1 เดือนหลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 ในกลุมยอยของผูเขารวมการศึกษาที่ถูกสุมเลือกเพื่อแสดงใหเห็น
ประสิทธิภาพของวัคซีนโดยการศึกษา immunobridging ดวยการเปรียบเทียบการตอบสนองทางภูมิคุมกัน
ของเด็กที่มี อายุ 5 ถึง 11 ป ในการศึกษาระยะที่ 2/3 ของการศึกษาที่ 3 กับการตอบสนองทางภู มิคุ  ม กั น
ของผู  เ ข าร ว มการศึ กษาที ่มี อายุ 16 ถึ ง 25 ปที่ไมมีห ลักฐานทางภูมิคุมกัน วิทยาหรือทางไวรัสวิทยาของ
การติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในอดีตนานถึง 1 เดือนหลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 จากสวนที่อยูในระยะที่ 2/3
ของการศึกษาที่ 2 พบวาเปนไปตามเกณฑของ immunobridging ที่ไดกำหนดไวลวงหนาทั้งอัตราสวนคาเฉลี่ย
เรขาคณิ ต (GMR) และความแตกต า งของการตอบสนองทางภู ม ิ ค ุ  มกั น โดยได ก ำหนดให ก ารตอบสนอง
ทางภู มิ คุ  ม กั น เป น การเพิ ่ มสู ง ขึ ้ น ของค า SARS-CoV-2 NT50 อยางนอย 4 เทาจากค า เริ ่ม ต น การศึ ก ษา
(กอนไดรับวัคซีนเข็มที่ 1)
คา GMR ของ SARS-CoV-2 NT50 ในเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ป (เชน อายุ 5 ป ถึงนอยกวา 12 ป) เปนระยะเวลา
1 เดือนหลังจากไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 ตอผูใหญที่มีอายุ 16 ถึง 25 ปอยูที่ 1.04 (95% CI แบบ 2-sided: 0.93,
1.18) ในกลุมผูเขารวมการศึกษาที่ไมมีหลักฐานการติดเชื้อ SARS-CoV-2 มากอนเปนเวลา 1 เดือนหลังไดรับ
วั คซี น เข็ มที ่ 2 นั ้ น ร อยละ 99.2 ของเด็กอายุ 5 ถึ ง 11 ป และร อยละ 99.2 ของผูที่มีอายุ 16 ถึ ง 25 ป
มีการตอบสนองทางภูมิคุมกันที่ 1 เดือนหลังจากไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 โดยความแตกตางระหวางสัดสวนของ
ผูเขารวมการศึกษาที่พบการตอบสนองทางภูมิคุมกันระหวางผูเขารวมการศึกษา 2 ชวงอายุ (เด็กและผูใหญที่
อายุนอย) คือรอยละ 0.0 (95% CI แบบ 2-sided: รอยละ -2.0, รอยละ 2.2 ) ขอมูลดังที่ไดแสดงไวในตารางที่ 6
ตารางที่ 6:
ผลสรุปของอัตราสวนเฉลี่ยเลขาคณิตของคาไตเตอรที่หักลางฤทธิ์ของเชื้อไวรัสที่รอยละ
50 และความแตกตางเปนรอยละของผูเขารวมการศึกษาที่มีการตอบสนองทางภูมิคุมกัน – เปรียบเทียบ
ระหวางประชากรเด็กอายุ 5 ถึง 11 ป (การศึกษาที่ 3) กับผูเขารวมการศึกษาที่มีอายุ 16 ถึง 25 ป
(การศึกษาที่ 2) – ผูเขารวมการศึกษาไมมีหลักฐานการติดเชื้อนาน 1 เดือนหลังจากไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 –
กลุมยอยของการศึกษา immunobridging – การศึกษาระยะที่ 2/3 – กลุมประชากรการกระตุนภูมิคุมกัน
ที่สามารถประเมินผลได
วัคซีนเอ็มอารเอ็นเอโควิด-19
10 ไมโครกรัม/
โดส
30 ไมโครกรัม/โดส ผูเขารวมการศึกษาอายุ 5 ถึง 11
อายุ 5 ถึง 11 ป อายุ 16 ถึง 25 ป ป/ผูเขารวมการศึกษาอายุ 16 ถึง
Na=264
Na=253
25 ป
ตรงตามวัตถุประสงค
ของ
c
c
d
Time
GMT
GMT
GMR
immunobridginge
pointb
(95% CIc)
(95% CIc)
(95% CId)
(Y/N)
คาไตเตอรเฉลี่ย 1 เดือน
1197.6
1146.5
1.04
Y
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เรขาคณิตที่ หลังจากไดรับ (1106.1, 1296.6) (1045.5, 1257.2) (0.93, 1.18)
หักลางฤทธิ์ตอ วัคซีนเข็มที่ 2
เชื้อไวรัสที่
50%f (GMTc)
Time
pointb

อัตราการ
ตอบสนองทาง
ภูมิคุมกัน (%)
ของคาไตเตอร 1 เดือน
ที่หักลางฤทธิ์ที่ หลังจากไดรับ
50%f
วัคซีนเข็มที่ 2

ng (%)
(95% CIh)

ng (%)
(95% CIh)

ตรงตามวัตถุประสงค
ความ
ของ
i
แตกตาง % immunobridgingk
(95% CIj)
(Y/N)

262 (99.2)
(97.3, 99.9)

251 (99.2)
(97.2, 99.9)

0.0
(-2.0, 2.2)

Y

คำยอ: CI = ชวงความเชื่อมั่น; GMR = อัตราสวนเฉลี่ยเลขาคณิต; GMT = คาไตเตอรเฉลี่ยเลขาคณิต; LLOQ = ขีดจำกัดลาง
ของการวัดเชิงปริมาณ; NAAT = การตรวจ nucleic acid amplification ; NT50 = คาไตเตอรที่หักลางฤทธิ์ของเชื้อไวรัสที่
50% ; SARS-CoV-2 = severe acute respiratory syndrome coronavirus 2.
หมายเหตุ: ผูเ ขารวมการศึกษาซึ่งไมมีหลักฐานทางภูมิคุมกันวิทยาหรือทางไวรัสวิทยาของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในอดีต
(สูงสุด 1 เดือนหลังจากไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 โดยการเก็บตัวอยางเลือด) (เชน ผลการตรวจ N-binding antibody [ซีรั่ม]
ใหผลลบเมื่อไดรบั วัคซีนเข็มที่ 1 และ 1 เดือนหลังจากไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 ผลการตรวจ SARS-CoV-2 โดยวิธี NAAT [nasal
swab] ไมพบเชื้อที่การนัดตรวจตอนไดรับวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 และใหผลลบของการทดสอบ NAAT (nasal swab) ที่การ
นัดหมายทีไ่ มไดกำหนดไวจนถึง 1 เดือนหลังจากไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 จากการเก็บตัวอยางเลือด และไมพบผูเขารวมการศึกษาที่มี
ประวัติทางการแพทยของการรักษาโรคโควิด-19 รวมอยูในการวิเคราะห
หมายเหตุ: การตอบสนองทางภูมคิ ุมกันกำหนดโดย ภูมิคุมกันสูงขึ้นมากกวาเทากับ 4 เทา (จากกอนไดรับวัคซีนเข็มที่ 1) หากวัด
คาเริ่มตนไดต่ำกวาคา LLOQ ผลทดสอบหลังจากไดรับวัคซีนที่มากกวาเทากับ 4 เทาของ LLOQ ถือวามีการตอบสนองทาง
ภูมิคุมกัน
a.
N = จำนวนของผูเขารวมการศึกษาที่มีคาการทดสอบที่ถูกตองและแนนอน ณ เวลา 1 เดือนหลังจากไดรับวัคซีนเข็มที่ 2
คาเหลานีย้ ังใชในการกำหนดการคำนวณอัตราตอบสนองตอภูมิคุมกัน
b.
การเก็บตัวอยางเลือดในชวงเวลาที่เฉพาะเจาะจงของการศึกษา
c.
GMTs และชวงความเชื่อมั่นแบบ 2-sided ที่ 95% ถูกคำนวณโดยใชการยกกำลังของความแตกตางของลอการิทึม
เฉลี่ยของไตเตอรและชวงความเชือ่ มั่นที่สอดคลองกัน (พิจารณาตาม Student t distribution) ผลการวิเคราะหที่ต่ำกวา LLOQ
ถูกกำหนดไวที่ 0.5 x LLOQ
d.
GMRs และชวงความเชื่อมั่นแบบ 2-sided ที่ 95% ถูกคำนวณโดยใชการยกกำลังของความแตกตางของลอการิทึม
เฉลี่ยของไตเตอร (อายุ 5 to 11 ป ลบดวยอายุ 16 to 25 ป) และชวงความเชื่อมั่นที่สอดคลองกัน (พิจารณาตาม Student t
distribution).
e.
Immunobridging based on GMT is declared if the lower bound of the 2-sided 95% CI for the GMR
มากกวา 0.67 และจุดประมาณการณของ GMR มากกวาเทากับ 0.8.
f.
SARS-CoV-2 NT50 ไดกำหนดโดยใชการตรวจวิเคราะห SARS-CoV-2 mNeonGreen Virus Microneutralization
Assay การตรวจวิเคราะหนี้ใช fluorescent reporter virus ทีไ่ ดมาจากเชื้อสายพันธุ USA_WA1/2020 และ virus
neutralisation บน Vero cell monolayers ตัวอยางของ NT50 กำหนดใหเปน reciprocal serum dilution ซึ่งเชื้อไวรัส
รอยละ 50 ถูกหักลางฤทธิ์
g.
n = จำนวนของผูเขารวมการศึกษาที่ตอบสนองทางภูมิคุมกันที่ NT50 1 เดือนหลังจากไดรับวัคซีนเข็มที่ 2
h.
ชวงความเชื่อมั่นแบบ Exact 2-sided ไดมาจากวิธี Clopper และ Pearson
i.
ความแตกตางของสัดสวน แสดงเปนคารอยละ (ชวงอายุ 5 ถึง 11 ป ลบดวยชวงอายุ 16 ถึง 25 ป)
j.
ชวงความเชื่อมั่น 2-Sided ไดมาจากวิธี Miettinen และ Nurminen สำหรับความแตกตางในสัดสวน แสดงเปนรอยละ
k.
Immunobridging ของอัตราการตอบสนองภูมิคมุ กันถูกอธิบายโดยขอบลางของชวงความเชื่อมั่น 2-sided ที่ 95%
ของความแตกตางของการตอบสนองทางภูมิคุมกันที่มากกวา -10.0%.
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5.2. คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร
ไมเกี่ยวของ
5.3. ขอมูลความปลอดภัยจากการศึกษาพรีคลินิก
ขอมูลที่ไมใชการศึกษาทางคลินิกเผยใหเห็นวาไมมีอันตรายเปนพิเศษตอมนุษยจากการศึกษาแบบมาตรฐาน
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
มีระดับยาเชิงสัมพัทธในหนูที่สูงกวาเนื ่องมาจากความแตกต างของน้ำหนักตัว 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
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6.2. ความไมเขากันของยา
หามผสมผลิตภัณฑยานี้กับผลิตภัณฑยาชนิดอื่น ๆ ยกเวนผลิตภัณฑยาที่ไดระบุไวในหัวขอ 6.6. ขอควรระวัง
พิเศษในการกำจัดและการบริหารจัดการอื่น ๆ
6.3. อายุของยา
ขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใช
ขวดวัคซีนที่แชแข็ง
6 เดือนเมื่อเก็บที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส
เมื่อไดรับวัคซีนที่แชแข็ง จะสามารถเก็บวัคซีนไวในตูแชแข็งที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศา
เซลเซียสหรือ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส
เมื่อเก็บวัคซีนไวในตูแชแข็งที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส สามารถละลายวัคซีนแชแข็ง
ขนาดบรรจุ 10 ขวดไดที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียสเปนเวลา 4 ชั่วโมง หรือสามารถละลาย
วัคซีนแชแข็งแตละขวด ที่อุณหภูมิหอง (ไมเกิน 30 องศาเซลเซียส) เปนเวลา 30 นาที
ขวดวัคซีนที่ละลายจากการแชแข็งแลว
เมื่อนำวัคซีนออกมาจากตูแชแข็งแลว อาจเก็บขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใชโดยการแชเย็นที่อุณหภูมิ 2 องศา
เซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียสเปนเวลาไมเกิน 10 สัปดาห ภายในชวงอายุการใชงาน 6 เดือน
•

เมื่อนำวัคซีนไปเก็บที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส จะตองเขียนวันหมดอายุใหม
บนกลองบรรจุภัณฑภายนอก โดยควรใชหรือทิ้งวัคซีนภายในวันหมดอายุใหมและ ขีดฆาวันหมดอายุเดิม

•

หากไดรับวัคซีนที่เก็บที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส ควรเก็บวัคซีนไวที่อุณหภูมิ
2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส ตรวจดูวาไดมีการเปลี่ยนวันหมดอายุที่อยูบนกลองบรรจุภัณฑ
ดานนอกตามวันหมดอายุของวัคซีนที่ไดแชเย็น และขีดฆาวันหมดอายุเดิมแลว

ขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใชสามารถเก็บไวที่อุณหภูมิระหวาง 8 องศาเซลเซียสและ 30 องศาเซลเซียสไดนานถึง 12 ชั่วโมง
เมื่อละลายวัคซีนจากการแชแข็งแลว ตองไมนำกลับไปแชแข็งซ้ำ
การจัดการกับอุณหภูมิออกนอกชวงที่ระบุในระหวางการเก็บโดยการแชเย็น
• 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
ข อ มู ล นี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค ใ ห เ ป น แนวทางสำหรั บ บุ คลากรทางการแพทย ในกรณี ท ี ่ อ ุ ณหภู ม ิ อ อกนอกชว ง
สภาวะจัดเก็บที่ระบุเปนการชั่วคราวเทานั้น
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ผลิตภัณฑวัคซีนที่เจือจางแลว
วัคซีนที่เจือจางในสารละลายโซเดียมคลอไรด 9 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (0.9%) สำหรับฉีด มีความคงตัวทางเคมี
และทางกายภาพในขณะใชงาน (in-use stability) ที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา
12 ชั่วโมง อยางไรก็ตาม ในแงของการปนเปอนทางจุลชีพ ควรใชผลิตภัณฑทันที หากไมใชทันที เวลาและสภาวะ
ในการเก็บในการใชงานจะถือเปนความรับผิดชอบของผูใช
6.4. ขอควรระวังพิเศษในการเก็บยา
เก็บวัคซีนไวในตูแชแข็งที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส
เก็บยาไวในบรรจุภัณฑเดิมเพื่อไมใหยาโดนแสง
ในระหวางการเก็บรักษา ใหขวดวัคซีนสัมผัสแสงไฟในหองใหนอยที่สุด และหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดและ
แสงอัลตราไวโอเลตโดยตรง
สำหรับสภาวะการเก็บวัคซีนหลังจากที่ละลายจากการแชแข็งและเจือจางผลิตภัณฑยาแลว ดูหัวขอ 6.3. อายุของยา
6.5. ลักษณะและสวนประกอบของภาชนะบรรจุ
สารเขมขนสำหรับกระจายตัว 1.3 มิลลิลิตร บรรจุในขวดแกวใสความจุขนาด 2 มิลลิลิตรสำหรับใชหลายครั้ง
(multidose vial) (แกว type I) ที่มีจุกยาง (จุกยางโบรโมบิลทิลสังเคราะห) และฝาปดพลาสติกแบบ flip-off
สีสมที่มีผนึกอลูมิเนียม แตละขวดมีวัคซีนบรรจุอยู 10 โดส ดูหัวขอ 6.6. ขอควรระวังพิเศษในการกำจัดและ
การบริหารจัดการอื่น ๆ
ขนาดบรรจุภัณฑ : 10 ขวดหรือ 195 ขวด
อาจไมไดจำหนายทุกขนาดบรรจุ
6.6. ขอควรระวังพิเศษในการกำจัดและการบริหารจัดการอื่น ๆ
คำแนะนำในการจัดการ
บุคลากรทางการแพทยควรเตรียมโคเมอรเนตีขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส โดยใชเทคนิคปราศจากเชื้อเพื่อให
มั่นใจถึงการปลอดเชื้อของวัคซีนชนิดกระจายตัวที่เตรียม
ชวงอายุ

ขอมูลการเจือจาง

อายุ 5 ถึง 11 ป
(ฉลากขวดระบุ: อายุ 5 ป
ถึงนอยกวา 12 ป)

ใหเจือจางดวยสารละลาย
โซเดียมคลอไรด 0.9%
ปราศจากเชื้อสำหรับฉีด
ปริมาตร 1.3 มิลลิลิตร กอนใช
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จำนวนโดสตอ
ขวดหลังเจือจาง

ปริมาตรตอโดส

10

0.2 มิลลิลิตร

การตรวจสอบยาโคเมอรเนตี (ComirnatyTM) ขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส ชนิดเขมขนสำหรับกระจายตัว
สำหรับฉีด (สำหรับเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ป)
• ตรวจสอบวาขวดยามีฝาปดพลาสติกสีสม
• หากขวดยามีฝ าปดพลาสติกสีมว ง โปรดดู
ฝาปดสีสม
เอกสารกำกั บ ยาสำหรั บ โคเมอร เ นตี ช นิ ด
เขมขนสำหรับกระจายตัวสำหรับฉีด ขนาด
30 ไมโครกรัม/โดส
• หากขวดยามีฝ าปด พลาสติ ก สีเ ทา โปรดดู
เอกสารกำกับยาสำหรับโคเมอรเนตีขนาด 30
ไมโครกรัม/โดส สำหรับกระจายตัวสำหรับฉีด
TM
การบริหารจัดการกอนการใชโคเมอรเนตี (Comirnaty ) ขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส ชนิดเขมขนสำหรับ
กระจายตัวสำหรับฉีด สำหรับเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ป
• หากเก็บ ขวดวัคซีน สำหรับ ใชห ลายครั ้ ง ใน
ตูแชแข็ง จะตองละลายวัคซีนกอนนำไปใช
ละลายวัคซีนแชแข็งโดยตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิ
2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส อาจใช
เวลาละลายบรรจุภัณฑที่มีขวดวัคซีนบรรจุ
อยู 10 ขวดนาน 4 ชั่วโมง ตรวจดูใหแนใจวา
ขวดวั ค ซี น ได ล ะลายจากการแช แ ข็ ง อย าง
สมบูรณแลวกอนนำไปใชงาน
• แก ไ ขวั น หมดอายุ บ นกล อ ง เมื ่ อ ย า ยขวด
วัคซีนไปเก็บที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง
8 องศาเซลเซียส
เก็บไดไมเกิน 10 สัปดาหที่
• สามารถเก็ บ ขวดวั ค ซี น ที ่ ย ั ง ไม ไ ด เ ปด ใช ที่
อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง
8 องศาเซลเซียส
อุ ณ หภู ม ิ 2 องศาเซลเซี ย สถึ ง 8 องศา
เซลเซียส เปนเวลาไมเกิน 10 สัปดาห ภายใน
ระยะเวลาใชงาน 6 เดือน
• หรืออีกทางหนึ่ง สามารถวางขวดวัคซีนที่
แชแข็งแตละขวดใหละลายที่อุณหภูมิสูงถึง
30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาทีสำหรับ
การใชทันที
• กอนใช
วัคซีนที่ยังไมเปดสามารถเก็บได
12 ชั่วโมงที่ 30 องศาเซลเซียส การละลาย
ขวดยาสามารถทำไดในหองที่มีแสงสวาง
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การผสมใหเขากันกอนเจือจางโคเมอรเนตี (ComirnatyTM) ขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส ชนิดเขมขน
สำหรับกระจายตัวสำหรับฉีด สำหรับเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ป
• นำวัคซีนที่ละลายจากการแชแข็งแลวไปวาง
ในอุณหภูมิหอง และคว่ำขวดวัคซีนขึ้นลง
ชา ๆ อยางเบามือ 10 ครั้ง กอนที่จะเจือจาง
หามเขยา
• กอนเจือจาง วัคซีนที่ละลายจากการแชแข็ง
แลวอาจมีอนุภาคสีขาวถึงสีออกเหลืองออนได

ควํา่ ช้า ๆ 10 ครัง้ อย่างเบามือ
การเจือจางโคเมอรเนตี (ComirnatyTM) ขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส ชนิดเขมขนสำหรับกระจายตัว
สำหรับฉีด สำหรับเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ป
• จะตองเจือจางวัคซีนที่ละลายจากการแชแข็ง
แลวในขวดเดิมดวยสารละลายโซเดียมคลอไรด
9 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (0.9%) ปริมาตร 1.3
มิลลิลิตร โดยใชเข็มฉีดยาชนิด 21 gauge
หรือเข็มฉีดยาที่มีปลายแคบกวาและใช
เทคนิคปราศจากเชื้อ

โซเดียมคลอไรด 0.9% ชนิดฉีด
ปริมาตร 1.3 มิลลิลิตร
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• ปรั บ ความดั น ในขวดว ั ค ซี น ให ส มดุ ล
ก อ นดึ ง เข็ ม ฉี ด ยาออกจากขวดวั ค ซี น
โดยดูดอากาศปริมาตร 1.3 มิลลิลิตรเขาไปใน
กระบอกฉีดยาเปลา

ดึงกานกระบอกฉีดยากลับขึ้นมาที่ 1.3 มิลลิลิตร
เพื่อดึงอากาศออกจากขวด
• คว่ำขวดวัคซีนชนิดกระจายตัวที่เจือจางแลว
ชา ๆ อยางเบามือ 10 ครั้ง หามเขยา
• วั ค ซี น ที ่ เ จื อ จางแล ว ควรเป น วั ค ซี น ชนิ ด
กระจายตั ว ที ่ ม ี ส ี ข าวถึ ง สี อ อกเหลื อ งอ อ น
(off-white) ซึ่งไมมีอนุภาคที่สามารถเห็นได
ด ว ยตาเปล า ห า มใช ว ั ค ซี น ที ่ เ จื อ จางแล ว
หากเห็นวามีอนุภาคหรือเปลี่ยนสี

คว่ำชา ๆ 10 ครั้ง
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• ควรแกไขวันที่และเวลาที่ถูกตองไวบนขวด
วัคซีนที่เจือจางแลว
• หลังจากเจือจาง ใหเก็บวัคซีนไวที่อุณหภูมิ
2 องศาเซลเซียสถึง 30 องศาเซลเซียสและใช
วัคซีนภายใน 12 ชั่วโมง
• หามแชแข็งหรือเขยาวัคซีนชนิดกระจายตัว
ที่เจือจางแลว หากนำไปแชเย็น ควรทิ้งวัคซีน
ชนิดกระจายตัวที่เจือจางแลวใหมี
อุณหภูมิหองกอนนำไปใช

แกไขวันที่และเวลาที่ถูกตอง
และใชวัคซีนภายใน 12 ชั่วโมงหลังเจือจาง
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การเตรียมวัคซีนโคเมอรเนตี(ComirnatyTM) สำหรับเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ป ชนิดเขมขนสำหรับกระจาย
ตัวสำหรับฉีดที่ขนาดยา 0.2 มิลลิลิตรสำหรับใชหนึ่งครั้ง
• หลังจากเจือจาง จะมีวัคซีนบรรจุในขวด 2.6
มิลลิลิตร ซึ่งจะสามารถดูดวัคซีนโดสละ 0.2
มิลลิลิตรจากขวดวัคซีนได 10 โดส
• ใช เ ทคนิ ค ปราศจากเชื ้ อ ทำความสะอาด
จุ ก ยางของขวดวั ค ซี น โดยใช แ ผ น ฆ า เชื้ อ
สำหรับทำความสะอาดสำหรับใชครั้งเดียว
• ดูดโคเมอรเนตี 0.2 มิล ลิล ิตรออกจากขวด
วัคซีนสำหรับเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ป
ควรใชกระบอกฉีดยาและ/หรือเข็มฉีดยาที่มี
ปริมาตรยาตกคางต่ำ (low dead-volume)
เพื ่ อ ให ส ามารถดู ด วั ค ซี น ออกมาจากขวด
วัคซีนได 10 โดส กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา
ที่มีป ริมาตรยาตกคางต่ำควรมีป ริมาตรยา
ตกคางไมมากกวา 35 ไมโครลิตร

วัคซีนที่เจือจางแลว 0.2 มิลลิลิตร

หากใช ก ระบอกฉี ด ยาและเข็ ม ฉี ด ยาแบบ
มาตรฐาน วั ค ซี น หนึ ่ ง ขวดอาจมี ป ริ ม าตร
ไมเพียงพอสำหรับการดูดวัคซีนโดสที่ 10
• ขนาดวั ค ซี น สำหรั บ ฉี ด แต ล ะโดสต อ งมี
ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร
• หากปริมาณวัคซีน ที่เหลืออยูในขวดวั คซีน
ไม เ พี ย งพอสำหรั บ การฉี ด วั ค ซี น เต็ ม โดส
ที่ขนาด 0.2 มิลลิลิตร ใหทิ้งขวดวัคซีน และ
วัคซีนใด ๆ ที่เหลือในขวด
• ทิ้งวัคซีนใด ๆ ที่ไมไดใชภายใน 12 ชั่วโมง
หลังจากเจือจาง
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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 10 micrograms/dose
Concentrate for dispersion for injection
Children 5 to 11 years
COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified)
Tozinameran

195 Multidose Vials
10 Multidose Vials

Statement of active substance(s)
After dilution, each vial contains 10 doses of 0.2 mL.
Each dose (0.2 mL) contains 10 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 after dilution.
Read the package leaflet before use and additional storage information.
Scan QR code for more information.
Keep out of the sight and reach of children.
MUST BE DILUTED BEFORE USE:
Dilute each vial with 1.3 mL sodium chloride 9 mg/mL (0.9%) solution for
injection.

Scan QR code for more
information

Storage condition
Store at 2 °C to 8 °C after receipt. Do not refreeze once thawed.
Keep in the original package in order to protect from light.
After dilution, store the vaccine 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 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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