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เอกสารกำกับยาภาษาไทย 

โคเมอรเนต ี(COMIRNATYTM) 

1. ช่ือผลิตภัณฑ
โคเมอรเนตี (ComirnatyTM)  
ชนิดเขมขนสำหรับกระจายตัวสำหรับฉีด (Concentrate for dispersion for injection) 
วัคซีนเอ็มอารเอ็นเอ (mRNA Vaccine) สำหรับปองกันโรคโควิด-19 (นิวคลีโอไซดท่ีถูกดัดแปลง) 

2. ปริมาณและคุณสมบัติของตัวยาสำคัญ
ใน 1 โดส (0.3 มิลลิลิตร) ประกอบดวยตัวยาสำคัญ คือ วัคซีนเอ็มอารเอ็นเอโควิด-19 (หอหุมดวยอนุภาคไขมัน
ขนาดนาโน) (COVID-19 mRNA Vaccine (embedded in lipid nanoparticles)) บรรจุอยู 30 ไมโครกรัม 

ยานี้บรรจุในขวดแกวสำหรับใชหลายครั้ง (multi-dose vial) และจะตองเจือจางกอนใช 

ใน 1 ขวด (0.45 มิลลิลิตร) บรรจุวัคซีนสำหรับฉีด 6 โดส โดสละ 0.3 มิลลิลิตรหลังเจือจางแลว ดูหัวขอ 4.2. 
ขนาดยาและวิธีการใชยา และ 6.6. ขอควรระวังพิเศษในการกำจัดและการบริหารจัดการอ่ืน ๆ 

5’-capped messenger RNA (mRNA) สายเดี่ยว (Single-stranded) ท่ีผลิตข้ึนโดย cell-free transcription 
นอกรางกาย (in vitro) จากแมแบบดีเอ็นเอที่ตรงกัน (corresponding DNA templates) เขารหัสโปรตีนหนาม 
(viral spike [S]) ของไวรัส SARS-CoV-2 

สวนประกอบอ่ืน ๆ โปรดดูหัวขอ 6.1. รายการตัวยาไมสำคัญ

3. ลักษณะและรูปแบบยาทางเภสัชกรรม
ยาชนิดเขมขนสำหรับกระจายตัวสำหรับฉีด (ยาเขมขนปราศจากเชื้อ) 

วัคซีนแชแข็งชนิดกระจายตัวท่ีมีสีขาวถึงสีออกเหลืองออน (pH 6.9 - 7.9) 

โคเมอรเนตีมีขอบงใชสำหรับฉีดเพ่ือกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันในผูท่ีมีอายุตั้งแต 12 ปข้ึนไปเพ่ือปองกันโรค
ท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

ภายใตการอนุญาตผลิตภัณฑยาแผนปจจุบันสำหรับมนุษยแบบมีเง่ือนไขในสถานการณฉุกเฉินท่ีมีการระบาด
ใหญของโรค 

แพทยผูใชยาจำเปนตองรายงานอาการไมพึงประสงคแกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบตามท่ีกำหนด 
โปรดอานขอมูลอยางละเอียด 
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4. คุณสมบัติทางคลินิก 
4.1. ขอบงใช 

โคเมอรเนตี มีขอบงใชสำหรับฉีดเพ่ือกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันในผูท่ีมีอายุตั้งแต 12 ปข้ึนไป 

เพ่ือปองกันโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

 

4.2. ขนาดยาและวิธีการใชยา 

ขนาดยา 

บุคคลท่ีมีอายุ 12 ปข้ึนไป 

แผนการฉีดโคเมอรเนตีประกอบดวยการฉีดวัคซีนหลังเจือจางยาแลวเขาทางกลามเนื้อในขนาด 0.3 มิลลิลิตร 

จำนวน 2 ครั้งท่ีเปน primary course การฉีดกระตุนเข็มท่ี 2 ควรใหหลังจากการฉีดเข็มแรก 3 สัปดาห 

(โปรดดูหัวขอ 4.4. คำเตือนพิเศษและขอควรระวังในการใชยา และ 5.1. คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร) 

 

อาจฉีดวัคซีนโคเมอรเนตีเข็มกระตุน (เข็มท่ี 3) เขาทางกลามเนื้อหลังจากฉีดวัคซีนเข็มท่ี 2 ในผูท่ีมีอายุ 18 ป

ข้ึนไปอยางนอย 6 เดือน การตัดสินใจวาจะฉีดวัคซีนโคเมอรเนตีเข็มท่ี 3 เม่ือไรและฉีดใหบุคคลในกลุมใดนั้น

ควรพิจารณาจากขอมูลดานประสิทธิผลของวัคซีนท่ีมีอยู โดยคำนึงถึงขอมูลความปลอดภัยท่ีมีอยูอยางจำกัด (ดู

หัวขอ 4.4. คำเตือนพิเศษและขอควรระวังในการใชยา และ 5.1. คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร) 

 

แนะนำใหผูท่ีไดรับการฉีดโคเมอรเนตีในเข็มแรก ควรไดรับการฉีดกระตุนในเข็มท่ี 2 ดวยโคเมอรเนตีเชนเดิม

เพ่ือรับวัคซีนชุดแรกใหครบและเพ่ือรับการฉีดวัคซีนเพ่ิมเติมใด ๆ 

 

ผูท่ีมีอายุ 12 ปข้ึนไปท่ีมีภูมิคุมกันบกพรองอยางรุนแรง 

อาจฉีดวัคซีนเข็มท่ี 3 ใหแกผูท่ีมีภูมิคุมกันบกพรองอยางรุนแรงหลังจากท่ีไดรับวัคซีนเข็มท่ี 2 ไปแลวอยางนอย 

28 วัน (ดูหัวขอ 4.4. คำเตือนพิเศษและขอควรระวังในการใชยา) 

 

เด็ก 

ยังไมมีขอมูลดานประสิทธิผลและความปลอดภัยของโคเมอรเนตีในเด็กท่ีอายุต่ำกวา 12 ป  

 

ผูสูงอายุ 

ไมจำเปนตองปรับขนาดยาในผูสูงอายุท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไป ความปลอดภัยและความสามารถในการสราง

ภูมิคุมกันของวัคซีนโคเมอรเนตีเข็มกระตุน (เข็มท่ี 3) ในผูท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไปนั้นอางอิงมาจากขอมูลความ

ปลอดภัยและความสามารถในการสรางภูมิคุมกันในผูใหญท่ีมีอายุระหวาง 18 ถึง 55 ป 

 

วิธีการใชยา 

ฉีดโคเมอรเนตีเขากลามเนื้อเทานั้น โดยเฉพาะกลามเนื้อเดลทอยด หลังเจือจางยาแลว (ดูหัวขอ 6.6. ขอควร

ระวังพิเศษในการกำจัดและการบริหารจัดการอ่ืน ๆ)  

 



3 

หามฉีดวัคซีนเขาทางหลอดเลือดดำ ใตผิวหนัง หรือทางในผิวหนัง 

 
หลังเจือจางแลว โคเมอรเนตี 1 ขวดมีบรรจุวัคซีน 6 โดส โดสละ 0.3 มิลลิลิตร เพ่ือใหไดวัคซีน 6 โดสจาก 1 ขวด 
ควรใชกระบอกฉีดยาและ/หรือเข็มฉีดยาท่ีมีปริมาตรยาตกคางต่ำ (low dead-volume) กระบอกฉีดยาและ
เข็มฉีดยาท่ีมีปริมาตรยาตกคางต่ำควรมีปริมาตรยาตกคางไมมากกวา 35 ไมโครลิตร หากใชกระบอกฉีดยาและ
เข็มฉีดยาแบบมาตรฐาน วัคซีน 1 ขวดอาจมีปริมาตรไมเพียงพอในการดูดวัคซีนสำหรับการฉีดโดสท่ี 6   
 
ในทุกการฉีด โดยไมคำนึงถึงประเภทของกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา มีขอกำหนดดังนี้ 

• ขนาดวัคซีนสำหรับฉีดแตละโดส ตองมีปริมาตร 0.3 มิลลิลิตร   

• หากปริมาณวัคซีนท่ีเหลืออยูในขวดวัคซีนไมเพียงพอสำหรับการฉีดวัคซีนเต็มโดสท่ีขนาด 0.3 มิลลิลิตร 
ใหท้ิงขวดวัคซีนและวัคซีนใด ๆ ท่ีเหลือในขวด  

• หามนำวัคซีนจากหลายขวดวัคซีนมารวมกัน 
 
หามผสมวัคซีนนี้ในกระบอกฉีดยาเดียวกันกับวัคซีนหรือผลิตภัณฑยาชนิดอ่ืน 
 
สำหรับขอควรระวังกอนฉีดวัคซีน ดูหัวขอ 4.4. คำเตือนพิเศษและขอควรระวังในการใชยา 
 
สำหรับคำแนะนำในการละลายวัคซีน วิธีการเจือจาง การจัดการ และการทิ้งวัคซีน ดูหัวขอ 6.6. ขอควรระวัง
พิเศษในการกำจัดและการบริหารจัดการอ่ืน ๆ 
 
4.3. ขอหามใช 
หามใชโคเมอรเนตี ในผูที ่แพตัวยา หรือสวนประกอบตัวใดตัวหนึ่งของวัคซีนนี้ (ดูหัวขอ 2. ปริมาณและ
คุณสมบัติของตัวยาสำคัญ และ 6.1. รายการตัวยาไมสำคัญ) 
 
4.4. คำเตือนพิเศษและขอควรระวังในการใชยา 
การตรวจสอบยอนกลับ  
เพื่อการปรับปรุงการตรวจสอบยอนกลับของผลิตภัณฑยาชีววัตถุ ควรบันทึกชื่อและรุนการผลิตของวัคซีนที่ให
อยางชัดเจน 
 
ภาวะภูมิไวเกินและการแพ 

มีรายงานพบเหตุการณการแพแบบ anaphylaxis ควรมีการเตรียมความพรอมตลอดเวลาสำหรับการดูแล และ
ใหการรักษาท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีมีการแพยาข้ันรุนแรง (anaphylactic reaction) หลังการฉีดวัคซีน  
 
แนะนำใหมีการติดตามอาการอยางใกลชิดอยางนอยท่ีสุด 30 นาทีหลังฉีดวัคซีน ไมควรฉีดวัคซีนครั้งท่ี 2 ใหกับ
ผูท่ีเกิดการแพยาข้ันรุนแรงจากการฉีดวัคซีนครั้งท่ี 1  
 
กลามเนื้อหัวใจอักเสบและเย่ือหุมหัวใจอักเสบ 

พบรายงานการเกิดภาวะกลามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุมหัวใจอักเสบหลังจากการฉีดโคเมอรเนตีนอยมาก 
รายงานสวนใหญพบในเพศชายวัยหนุม โดยจะเกิดอาการภายใน 14 วันหลังจากการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะ
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ภายหลังการฉีดวัคซีนครั้งท่ี 2 จากขอมูลท่ีปรากฏพบวาการดำเนินโรคของภาวะกลามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อ
หุมหัวใจอักเสบภายหลังการไดรับวัคซีนไมแตกตางจากการดำเนินโรคของภาวะกลามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อ
หุมหัวใจอักเสบในสภาวะปกติ 
 
บุคลากรทางการแพทยควรระมัดระวังและสังเกตอาการและอาการแสดงของภาวะกลามเนื้อหัวใจอักเสบและ
เยื่อหุมหัวใจอักเสบ ผูท่ีรับการฉีดวัคซีนควรไดรับคำอธิบายถึงวิธีการสังเกตอาการตนเองเพ่ือสามารถแจงแพทย
ไดทันทวงทีหากมีอาการท่ีอาจบงชี้ถึงภาวะกลามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุมหัวใจอักเสบ เชน การเจ็บหนาอก 
(แบบเฉียบพลันและอาการคงอยู) หายใจสั้น หรือใจสั่นภายหลังจากการฉีดวัคซีน 
 
บุคลากรทางการแพทยควรดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติหรือปรึกษาแพทยเฉพาะทางเพื่อวินิจฉัยและรักษา
ภาวะดังกลาว 
 
ขอมูลความเสี่ยงของการเกิดกลามเนื้อหัวใจอักเสบหลังจากการฉีดวัคซีนโคเมอรเนตีเข็มท่ี 3 ยังไมชัดเจน 
 
อาการท่ีเปนผลจากความวิตกกังวล 

อาการท่ีเปนผลจากความวิตกกังวลรวมถึง ปฏิกิริยาของเสนประสาทวากัส (หมดสติ) ภาวะหายใจถ่ีเร็วกวาปกติ 
(hyperventilation) หรือปฏิกิริยาอันเนื่องมาจากความเครียด (เชน มึนงง ใจสั่น หัวใจเตนเร็วขึ้น ความดัน
โลหิตเปลี ่ยนแปลง รู สึกคลายเข็มตำ และเหงื ่อออก) สามารถเกิดขึ ้นรวมกับการฉีดวัคซีน ปฏิกิริยาอัน
เนื่องมาจากความเครียดเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวและสามารถหายไดเอง ควรแจงผูรับวัคซีนวาตองแจงใหผู ให
บริการวัคซีนทำการประเมินหากเกิดอาการเหลานี้ข้ึน จึงเปนสิ่งสำคัญท่ีจะตองมีความระมัดระวังเพ่ือหลีกเลี่ยง
การบาดเจ็บจากการเปนลม 
 

ความเจ็บปวยท่ีกำลังเปนอยู 

เชนเดียวกับวัคซีนชนิดอื่น ๆ ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปในผูที ่มีอาการไขสูงเฉียบพลันหรือการติดเชื้อ
เฉียบพลัน อยางไรก็ตาม ไมควรเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไป หากพบอาการของการติดเชื้อเพียงเล็กนอย เชน 
หวัด และ/หรือ มีไขต่ำ ๆ 
 
ภาวะเกล็ดเลือดต่ำและความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด 

เชนเดียวกับยาฉีดเขากลามเนื้ออ่ืน ๆ ควรฉีดวัคซีนดวยความระมัดระวังในผูท่ีไดรับยาตานการแข็งตัวของเลือด 
หรือผูที ่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ หรือผูที ่มีความผิดปกติเกี ่ยวกับการแข็งตัวของเลือดใด (เชน โรคฮีโมฟเลีย) 
เนื่องจากอาจเกิดภาวะเลือดออกหรือจ้ำเลือดหลังจากการฉีดเขากลามเนื้อในบุคคลเหลานี้ 
 
ผูท่ีมีภูมิคุมกันบกพรอง 

ยังไมไดทำการประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของวัคซีนในผูท่ีมีภูมิคุมกันบกพรอง รวมถึงผูท่ีไดรับการ
รักษาดวยยากดภูมิคุมกัน ประสิทธิผลของโคเมอรเนตีอาจลดลงในผูท่ีมีภูมิคุมกันบกพรอง 
 
คำแนะนำในการฉีดวัคซีนเข็มท่ี 3 ในผูท่ีมีภูมิคุมกันบกพรองอยางรุนแรงมาจากผลตรวจทางซีรั่มวิทยาท่ีมีจำกัด
จากรายงาน case series ของผูปวยท่ีมีในเอกสารขอมูลการจัดการผูปวยทางคลินิกท่ีมีภูมิคุมกันบกพรองท่ีเกิด
ทางการแพทย  ( iatrogenic immunocompromisation)  หล ั งการเปล ี ่ ยนถ  ายอว ัยวะ  ( solid organ 
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transplantation) (ดูหัวขอ 4.2. ขนาดยาและวิธีการใชยา) 
 
ระยะเวลาการปองกันโรค 

ยังไมทราบระยะเวลาในการปองกันโรคของวัคซีนท่ีชัดเจนเนื่องจากยังคงอยูระหวางการวิจัย 
 
การเปล่ียนยา  

ไมมีขอมูลเก่ียวกับการใชวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 อ่ืน ๆ แทนโคเมอรเนตีเพ่ือฉีดวัคซีนใหครบ ผูท่ีไดรับวัคซีน
โคเมอรเนตีแลว 1 เข็ม ควรไดรับวัคซีนโคเมอรเนตีเข็มท่ี 2 เพ่ือใหครบคอรสการใหวัคซีน  
 
ขอจำกัดของประสิทธิผลของวัคซีน 

เชนเดียวกับวัคซีนอ่ืน การฉีดวัคซีนโคเมอรเนตีอาจไมไดปองกันโรคในผูรับวัคซีนทุกราย ผูท่ีฉีดวัคซีนอาจไมได
รับการปองกันอยางเต็มท่ีจนกวาจะไดรับวัคซีนโดสท่ีสองไปแลว 7 วัน 
 
โพแทสเซียม  

ผลิตภัณฑนี้มีโพแทสเซียมเปนสวนประกอบนอยกวา 1 มิลลิโมล (39 มิลลิกรัม) ตอโดส และไดรับการพิจารณา
วาเปนผลิตภัณฑท่ีปราศจากโพแทสเซียม  

โซเดยีม 

ผลิตภัณฑนี้มีโซเดียมเปนสวนประกอบนอยกวา 1 มิลลิโมล (23 มิลลิกรัม) ตอโดส และไดรับการพิจารณาวา
เปนผลิตภัณฑท่ีปราศจากโซเดียม 
 
4.5. อันตรกิริยากับยาอ่ืน ๆ และอันตรกิริยาอ่ืน ๆ 
ยังไมมีการศึกษาอันตรกิริยา 
 
ยังไมมีการศึกษาการฉีดวัคซีนโคเมอรเนตีรวมกับวัคซีนอ่ืน 
 
4.6. การเจริญพันธุ การใชในสตรีมีครรภ และสตรีระหวางใหนมบุตร 
สตรีมีครรภ 
ยังมีประสบการณที่จำกัดสำหรับการใชโคเมอรเนตีในสตรีมีครรภ การศึกษาในสัตวไมไดบงชี้ถึงผลที่เปน
อันตรายทางตรงหรือทางออมในสวนท่ีเก่ียวของกับการตั้งครรภ พัฒนาการของเอ็มบริโอ/ตัวออนในครรภ การ
คลอดลูก หรือพัฒนาการหลังคลอด (ดูหัวขอ 5.3. ขอมูลความปลอดภยัจากการศึกษาพรีคลินิก) 
  
ควรพิจารณาโคเมอรเนตีในสตรีมีครรภ เมื่อประโยชนที่จะไดรับมากกวาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตอแมและ
ทารกในครรภ 
 
ระหวางใหนมบุตร 
ยังไมทราบแนชัดวาโคเมอรเนตีถูกขับออกทางน้ำนมหรือไม 
  
ควรพิจารณาใหโคเมอรเนตีในสตรีระหวางใหนมบุตร เมื่อประโยชนที่จะไดรับมากกวาความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน
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ตอแมและเด็กทารก 
 
การเจริญพันธุ 
การศึกษาในสัตวทดลองยังไมสามารถบงชี้ถึงผลกระทบทั้งในทางตรงหรือทางออมวามีอันตรายตอระบบ
สืบพันธุหรือไม (โปรดดูหัวขอ 5.3. ขอมูลความปลอดภัยจากการศึกษาพรีคลินิก) 

 

4.7. ผลตอความสามารถในการขับข่ีและทำงานกับเครื่องจักรกล 
โคเมอรเนตี ไมมีผลหรือมีผลตอความสามารถในการขับข่ียานพาหนะและการทำงานเก่ียวกับเครื่องจักรกลนอย 
แตอยางไรก็ตามอาการไมพึงประสงคบางอยางที่มีระบุในหัวขอ 4.8. อาการไมพึงประสงค อาจสงผลกระทบ
ชั่วคราวตอความสามารถในการขับข่ียานพาหนะและการทำงานเก่ียวกับเครื่องจักรกล 
 
4.8. อาการไมพึงประสงค 
บทสรุปขอมูลดานความปลอดภัย 
ความปลอดภัยของโคเมอรเนตีไดรับการประเมินในผูเขารวมการศึกษาท่ีมีอายุตั้งแต 12 ปข้ึนไป 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 
 
ขอมูลความปลอดภัยโดยรวมของโคเมอรเนตีในวัยรุนท่ีมีอายุ 12 ถึง 15 ป คลายกับท่ีพบในผูเขารวมการศึกษา
ท่ีมีอายุตั้งแต 16 ปข้ึนไป 
 
นอกจากนี้ ผูเขารวมการศึกษาระยะที่ 3 ที่มีอายุ 18 ถึง 55 ป จำนวน 306 รายไดรับวัคซีนโคเมอรเนตีเข็ม
กระตุน (เข็มท่ี 3) หลังไดรับวัคซีนเข็มท่ี 2 ไปแลวประมาณ 6 เดือน มีขอมูลความปลอดภัยโดยรวมสำหรับ
วัคซีนเข็มกระตุน (เข็มท่ี 3) คลายคลึงกับขอมูลความปลอดภัยท่ีพบหลังจากท่ีไดรับวัคซีน 2 เข็ม 

 
ผูเขารวมการศึกษาท่ีมีอายุตั้งแต 16 ปข้ึนไป – หลังไดรับวัคซีน 2 เข็ม 

ในการศึกษาท่ี 2 มีลักษณะของผูเขารวมการศึกษาดังนี้ ผูเขารวมการศึกษา จำนวน 22,026 ราย เปนผูท่ีมีอายุ 
16 ปขึ้นไปและไดรับโคเมอรเนตีอยางนอย 1 เข็ม สวนผูเขารวมการศึกษา จำนวน 22,021 รายเปนผูที่มีอายุ
ตั้งแต 16 ปขึ้นไปที่ไดรับยาหลอก (โดยมี 138 ราย และ 145 ราย เปนผูที่มีอายุ 16 และ 17 ปในกลุมที่รับ
วัคซีนและยาหลอก ตามลำดับ) ทั้งนี้ มีผูเขารวมการศึกษา จำนวน 20,519 ราย เปนผูที่มีอายุ 16 ปขึ้นไปท่ี
ไดรับโคเมอรเนตีครบ 2 เข็ม 
 
ณ เวลาที่ทำการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาท่ี 2 ซึ่งตัดขอมูลในวันท่ี 13 มีนาคม 2564 สำหรับระยะติดตาม
ผลแบบปกปดขอมูลจนถึงวันท่ีเปดเผยขอมูลของกลุมท่ีไดรับยาหลอกเปนกลุมควบคุม มีผูเขารวมการศึกษาท่ีมี
อายุ 16 ปขึ้นไปที่มีการติดตามผลทั้งสิ้น 25,651 ราย (รอยละ 58.2) (เปนผูที่ไดรับโคเมอรเนตี 13,031 ราย 
และยาหลอก 12,620 ราย) เปนเวลานานกวาหรือเทากับ 4 เดือนหลังจากรับวัคซีนเข็มท่ี 2 โดยในจำนวนนี้จะ
มีผูเขารวมการศึกษาทั้งสิ้น 15,111 ราย (เปนผูที่ไดรับโคเมอรเนตี 7,704 ราย และยาหลอก 7,407 ราย) ที่มี
อายุ 16 ถึง 55 ป และผูเขารวมการศึกษาทั้งสิ้น 10,540 ราย (เปนผูที่ไดรับโคเมอรเนตี 5,327 ราย และยา
หลอก 5,213 ราย) ท่ีมีอายุ 56 ปข้ึนไป 
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อาการไมพึงประสงคท่ีพบบอยท่ีสุดในผูท่ีมีอายุตั้งแต 16 ปข้ึนไปซ่ึงไดรับวัคซีน 2 เข็ม คือ อาการปวดบริเวณท่ี
ฉีด (มากกวารอยละ 80) ออนลา (มากกวารอยละ 60) ปวดศีรษะ (มากกวารอยละ 50) ปวดกลามเนื้อ (มากกวา
รอยละ 40 ) หนาวสั่น (มากกวารอยละ 30) ปวดขอ (มากกวารอยละ 20) ไขและบวมบริเวณท่ีฉีด (มากกวารอย
ละ 10) โดยมักมีความรุนแรงเล็กนอยหรือปานกลาง และหายเปนปกติภายในไมกี่วันหลังจากฉีดวัคซีน พบวา
การเกิดเหตุการณของการกอปฏิกิริยา (reactogenicity) มีความถ่ีนอยกวาเล็กนอยโดยมีความสัมพันธกับอายุ
ท่ีมากข้ึน 
 
ขอมูลความปลอดภัยในผูเขารวมการศึกษาที่มีอายุตั้งแต 16 ปขึ้นไปจำนวน 545 รายที่ไดรับโคเมอรเนตี ซึ่งมี
ผลการตรวจ SARS-CoV-2 ในเลือดเปนบวกที่จุดเริ่มตนการศึกษามีความใกลเคียงกับที่ไดพบในกลุมประชากร
ท่ัวไป 
 
ผูท่ีมีอายุ 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 
มีผูถูกติดตามอาการเปนเวลาอยางนอยที่สุด 2 เดือนหลังจากที่ไดรับวัคซีนโคเมอรเนตีเข็มที่ 2 จำนวน 1,308 
ราย (660 รายไดรับโคเมอรเนตี และ 648 รายไดรับยาหลอก) ทั้งนี้ การประเมินความปลอดภัยในการศึกษาที่ 2 
ยังไมสิ้นสุดการศึกษา 
 
อาการไมพึงประสงคที่พบบอยที่สุดในผูที่มีอายุ 12 ถึง 15 ปซึ่งไดรับวัคซีน 2 เข็ม คือ อาการปวดบริเวณที่ฉีดยา 
(มากกวารอยละ 90) ออนลาและปวดศีรษะ (มากกวารอยละ 70) ปวดกลามเนื้อและหนาวสั่น (มากกวารอยละ 
40) ปวดขอและมีไข (มากกวารอยละ 20) 

 

ผูเขารวมการศึกษาท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป – หลังรับวัคซีนเข็มกระตุน (เข็มท่ี 3) 

กลุมยอยของผูเขารวมการศึกษาในระยะ 2/3 ของการศึกษาท่ี 2 ท่ีเปนผูใหญอายุ 18 ถึง 55 ป จำนวน 306 

ราย ซ่ึงไดรับโคเมอรเนตีชุดแรกครบ 2 เข็มแลว ไดรับโคเมอรเนตีเข็มกระตุน (เข็มท่ี 3) หลังจากท่ีไดรับวัคซีน

เข็มท่ี 2 ไปแลวประมาณ 6 เดือน (ชวง 4.8 ถึง 8.0 เดือน) 

 

อาการไมพึงประสงคท่ีพบบอยท่ีสุดในผูเขารวมการศึกษาท่ีมีอายุ 18 ถึง 55 ปคือ อาการปวดบริเวณท่ีฉีดยา 

(มากกวารอยละ 80) ออนลา (มากกวารอยละ 60) ปวดศีรษะ (มากกวารอยละ 40) ปวดกลามเนื้อ (มากกวา

รอยละ 30) หนาวสั่นและปวดขอ (มากกวารอยละ 20) 

 
ตารางแสดงอาการไมพึงประสงคจากการศึกษาทางคลินิกและการใชวัคซีนภายหลังการอนุมัติในผูที่มีอายุ
ตั้งแต 12 ปข้ึนไป 
อาการไมพึงประสงคท่ีพบในระหวางการศึกษาทางคลินิกไดแสดงไวดานลางตามหมวดความถ่ีตอไปนี้  
 
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)  



8 

พบนอยมาก (นอยกวา 1/10,000)  
ไมทราบความถ่ี (ไมสามารถประเมินไดจากขอมูลท่ีมีอยู) 

 
ตารางท่ี 1 :  อาการไมพึงประสงคจากการศึกษาทางคลินิกของการใชโคเมอรเนตีและการใชวัคซีนภายหลัง

การอนุมัติในผูท่ีมีอายุตั้งแต 12 ปข้ึนไป 

ระบบอวัยวะของ
รางกาย 

พบบอย
มาก 
(≥ 1/10) 

พบบอย 
(≥ 1/100 
ถึง < 1/10) 

พบไมบอย 
(≥ 1/1,000 ถึง  
< 1/100) 

พบนอย 
(≥ 1/10,000 
ถึง  
< 1/1,000) 

ไมทราบความถ่ี (ไม
สามารถประเมินได
จากขอมูลท่ีมีอยู) 

ความผิดปกติของ
ระบบเลอืดและ
น้ำเหลือง 

  ภาวะตอม
น้ำเหลืองโต 
(lymphadeno
pathy)a 

  

ความผิดปกติของ
ระบบภูมิคุมกัน 

  ปฏิกิริยาภูมิไว 
เกิน 
(ตัวอยางเชน 
ผื่น คัน ลมพิษb 
angioedemab

) 

 การแพแบบ 
anaphylaxis 

ความผิดปกติของ
เมตาบอลิซึมและ
โภชนาการ 

  ความอยาก
อาหารลดลง 

  

ความผิดปกติทาง
จิต 

  นอนไมหลับ   

ความผิดปกติของ
ระบบประสาท 

ปวดศีรษะ  งวงซึม อัมพาต
เฉียบพลันท่ี
ใบหนา 
(acute 
peripheral 
facial 
paralysis)c 

 

ความผิดปกติของ
ระบบหัวใจ 

    กลามเนื้อหัวใจ
อักเสบd 

เยื่อหุมหัวใจอักเสบd 
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ระบบอวัยวะของ
รางกาย 

พบบอย
มาก 
(≥ 1/10) 

พบบอย 
(≥ 1/100 
ถึง < 1/10) 

พบไมบอย 
(≥ 1/1,000 ถึง  
< 1/100) 

พบนอย 
(≥ 1/10,000 
ถึง  
< 1/1,000) 

ไมทราบความถ่ี (ไม
สามารถประเมินได
จากขอมูลท่ีมีอยู) 

ความผิดปกติของ
ระบบทางเดิน
อาหาร 

ทองเสียd คลื่นไส 
อาเจียนd 

   

ความผิดปกติของ
ผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใตผิวหนัง 

  ภาวะเหง่ือออก
มากผิดปกติ 
(hyperhidrosi
s) 
เหง่ือออกตอน
กลางคืน 

  

ความผิดปกติของ
กลามเนื้อและ
กระดูก และ
เนื้อเยื่อเก่ียวพัน 

ปวดขอ ปวด
กลามเนื้อ 

 ปวดตามแขน
ขาe 

  

ความผิดปกติ
ท่ัวไปและสภาพ
ของบริเวณท่ีฉีด
ยา 

ปวดบริเวณ
ท่ีฉีดยา ออน
ลา หนาวสั่น  
มีไขf  
บวมบริเวณ
ท่ีฉีดยา 

ผิวหนังแดง
บริเวณท่ีฉีด
ยา 

ออนเปลี้ย 
ความรูสึก 
ไมสบาย  
คันบริเวณท่ีฉีด
ยา 

 อาการบวมมาก
ผิดปกติท่ีแขนขางท่ี
ฉีดวัคซีนd  
อาการบวมท่ีใบหนา
g 

a. พบภาวะตอมน้ำเหลืองโต (lymphadenopathy)บอยกวา (รอยละ 5.2 เทียบกับรอยละ 0.4) ในผูเขารวมการศึกษาท่ี
ไดรับวัคซีนเข็มกระตุน (เข็มท่ี 3) เมื่อเทียบกับผูเขารวมการศึกษาท่ีไดรับวัคซีน 2 เข็ม  

b. ความถ่ีในการพบลมพิษ และ angioedema คือ พบนอย 
c. จากระยะติดตามผลดานความปลอดภัยของการศึกษาทางคลินิกไปจนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 มีรายงานพบ

อัมพาตเฉียบพลันที่ใบหนา (หรือใบหนาอัมพาตครึ่งซีก) ในผูเขารวมการศึกษาในกลุมที่ไดรับวัคซีนเอ็มอารเอ็นเอ
สำหรับปองกันโรคโควิด-19 จำนวน 4 ราย วันที่เริ่มมีอาการอัมพาตที่ใบหนาคือ วันที่ 37 หลังการฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 
(ผูเขารวมการศึกษาไมไดรับการฉีดวัคซีนครั้งที่ 2) และวันที่ 3, 9 และ 48 หลังการฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 ไมมีรายงานพบ
การเกิดอัมพาตเฉียบพลันท่ีใบหนา (หรือใบหนาอัมพาตครึ่งซีก) ในกลุมยาหลอก 

d. อาการไมพึงประสงคท่ีรายงานภายหลังการอนุมัติใหใช 
e. อางถึงแขนขางท่ีฉีดวัคซีน 
f. ไดสังเกตพบการเกิดอาการไขพบบอยกวาหลังการฉีดวัคซีนครั้งท่ีสองเมื่อเทียบกับการฉีดวัคซีนเข็มแรก 
g. มีรายงานการเกิดอาการบวมท่ีใบหนาในผูรับวัคซีนท่ีเคยฉีดฟลเลอรใตผิวหนังหลังวัคซีนออกวางจำหนายในทองตลาด 

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

5. คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา 
5.1. คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร 
กลุมการรักษาทางเภสัชวิทยา: วัคซีน วัคซีนไวรัสอ่ืน ๆ รหัส ATC: J07BX03 
 
กลไกการออกฤทธิ์ 
Messenger RNA ท่ีถูกดัดแปลงนิวคลีโอไซดในวัคซีนโคเมอรเนตีถูกสรางข้ึนในอนุภาคไขมันขนาดนาโน ซ่ึงทำ
ใหสามารถสง non-replicating RNA เขาไปในเซลลโฮสตเพื่อใหสามารถมีการแสดงออกของ   S แอนติเจน
ของ SARS-CoV-2 โดยตรงอยางชั่วคราวได  mRNA นี้มีรหัสสำหรับ membrane-anchored, full-length S 
ท่ีมีการกลายพันธุสองตำแหนงภายในสายเกลียวกลาง (central helix) การกลายพันธุของกรดอะมิโนสองตัวนี้
ไปเปนโพรลีน (proline) จะบังคับให S อยูในโครงสรางแบบ prefusion conformation ซึ่งเปนโครงสรางท่ี
เปนที่ตองการมากกวาในแงของการเปนแอนติเจน วัคซีนกระตุนใหเกิดทั้งแอนติบอดีที่ยับยั้งการติดเชื้อ 
(neutralizing antibody) และการตอบสนองทางภูมิคุมกันของเซลลตอแอนติเจนของหนาม (S) ซึ่งอาจมีสวน
ชวยในการปองกันจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 
 
ประสิทธิผลทางคลินิก 
การศึกษาที่ 2 เปนการศึกษาทางคลินิก ระยะที่ 1/2/3 แบบสุม มีกลุมควบคุมเปนยาหลอก ปกปดขอมูลผู
สังเกตการณที่ดำเนินการในหลายศูนย หลายประเทศ เพื่อหาขนาดยาที่เหมาะสม คัดเลือกผูรับวัคซีน และ
ประเมินประสิทธิผลในผูเขารวมการศึกษาท่ีมีอายุตั้งแต 12 ปข้ึนไป การสุมไดรับการแบงชั้นตามอายุ ดังนี้ อายุ 
12 ถึง 15 ป อายุ 16 ถึง 55 ป หรืออายุ 56 ปข้ึนไป โดยมีผูเขารวมการศึกษาอยางนอยรอยละ 40 อยูในกลุม
อายุมากกวาหรือเทากับ 56 ป การศึกษานี้คัดผูเขารวมการศึกษาที่มีภูมิคุมกันบกพรองและเปนผูที่ไดรับการ
วินิจฉัยทางคลินิกหรือทางจุลชีววิทยาวาเปนโรคโควิด-19 มากอน ออกจากการศึกษา สำหรับผูที ่มีโรค
ประจำตัวที่เปนมากอนหนาแตมีอาการคงที่ (ตามนิยาม คือ ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญดานการ
รักษา หรือเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการแยลงของโรค ตลอดชวงระยะเวลา 6 สัปดาหกอนการเขารวม
การศึกษา) ไดถูกคัดเลือกเขารวมการศึกษาเชนเดียวกับผูที่ติดเชื้อไวรัสภูมิคุ มกันบกพรองในคน (human 
immunodeficiency virus [HIV]) ไวรัสตับอักเสบซี (hepatitis C [HCV]) หรือไวรัสตับอักเสบบี (hepatitis B 
virus [HBV]) ท่ีมีอาการคงท่ี  
 
ประสิทธิผลของวัคซีนในผูเขารวมการศึกษาท่ีมีอายุตั้งแต 16 ปข้ึนไป - หลังไดรับวัคซีน 2 เข็ม 

ในสวนของระยะที่ 2/3 ของการศึกษาที่ 2 จากขอมูลที่เก็บสะสมจนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ผูเขารวม
การศึกษาประมาณ 44,000 ราย ถูกสุมอยางเทาเทียมกันและไดรับวัคซีนชนิดเอ็มอารเอ็นเอเพื่อปองกันโรค
โควิด-19 หรือยาหลอก 2 เข็ม การวิเคราะหประสิทธิผลไดรวมผูที่ไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 ภายใน 19 ถึง 42 วัน
หลังจากที่ฉีดวัคซีนเข็มแรก ผูรับวัคซีนสวนใหญ (รอยละ 93.1) ไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 ภายใน 19 วันถึง 23 วัน
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หลังจากท่ีฉีดวัคซีนเข็มแรก ท้ังนี้ ผูเขารวมการศึกษาจะถูกติดตามผลนาน 24 เดือนหลังจากท่ีไดรับวัคซีนเข็ม
ที ่ 2 เพื ่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลตอโรคโควิด-19 ในการศึกษาทางคลินิกนี้ ผู เขารวม
การศึกษาจำเปนตองเวนระยะเวลาอยางนอย 14 วันกอนและหลังการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญเพื่อที่จะไดรับยา
หลอกหรือวัคซีนชนิดเอ็มอารเอ็นเอเพ่ือปองกันโรคโควิด-19 รวมท้ังจำเปนตองเวนระยะเวลาอยางนอย 60 วัน
กอนและหลังการรับผลิตภัณฑที่ผลิตมาจากเลือด/พลาสมา หรืออิมมูโนโกลบูลินไปจนเสร็จสิ้นการสรุปขอมูล
การศึกษาเพ่ือท่ีจะไดรับยาหลอกหรือวัคซีนชนิดเอ็มอารเอ็นเอเพ่ือปองกันโรคโควิด-19 
 
ในการวิเคราะหจุดยุติหลักทางดานประสิทธิผลไดรวมผูเขารวมการศึกษา 36,621 รายท่ีมีอายุตั้งแต 12 ปข้ึนไป 
(18,242 รายในกลุมที่รับวัคซีนเอ็มอารเอ็นเอสำหรับปองกันโรคโควิด-19 และ 18,379 รายในกลุมที่ไดรับ
ยาหลอก) โดยเปนผูไมมีหลักฐานของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 มากอนจนถึง 7 วันหลังจากท่ีรับวัคซีนเข็มท่ี 2 
ท้ังนี้ ผูเขารวมการศึกษา 134 รายเปนผูท่ีมีอายุระหวาง 16 ถึง 17 ป (66 รายในกลุมท่ีรับวัคซีนเอ็มอารเอ็นเอ
สำหรับปองกันโรคโควิด-19 และ 68 รายในกลุมที่รับยาหลอก) และผูเขารวมการศึกษา 1,616 รายเปนผูที่มี
อายุ 75 ปข้ึนไป (804 รายในกลุมท่ีรับวัคซีนเอ็มอารเอ็นเอสำหรับปองกันโรคโควิด-19 และ 812 รายในกลุมท่ี
รับยาหลอก) 
 
ณ เวลาท่ีทำการวิเคราะหประสิทธิผลหลัก ไดทำการติดตามอาการของโรคโควิด-19 ท่ีแสดงอาการในผูเขารวม
การศึกษาทั้งสิ้น 2,214 person-years สำหรับกลุมที่รับวัคซีนเอ็มอารเอ็นเอสำหรับปองกันโรคโควิด-19 และ
ท้ังสิ้น 2,222 person-years ในกลุมท่ีรับยาหลอก  
 
ไมมีความแตกตางที่มีความหมายทางคลินิกในประสิทธิผลโดยรวมของวัคซีนในผูเขารวมการศึกษาที่มีความ
เสี่ยงตอการเกิดโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง รวมถึงผูที่มีโรคที่เกิดรวมกัน 1 โรคขึ้นไป ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง (ตัวอยางเชน โรคหืด มีดัชนีมวลกาย (body mass index [BMI]) 
มากกวาหรือเทากับ 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร โรคปอดเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) 
 
ขอมูลประสิทธิผลของวัคซีนแสดงไวใน ตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 : ประสิทธิผลของวัคซีน – การเกิดโรคโควิด-19 ครั้งแรกจาก 7 วันหลังจากไดรับวัคซีนเข็มท่ี 2 

โดยเรียงตามกลุมยอยของอายุ – ผูเขารวมการศึกษาท่ีไมมีหลักฐานของการติดเช้ือกอน 7 วัน
หลังจากท่ีไดรับวัคซีนเข็มท่ี 2 – ประชากรท่ีสามารถประเมินประสิทธิผลได (7 วัน) 
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การเกิดโรคโควิด-19 ครั้งแรกจาก 7 วันหลังจากท่ีไดรับวัคซีนเข็มท่ี 2 ในผูเขารวมการศึกษาท่ี 
ไมมีหลักฐานของการติดเช้ือ SARS-CoV-2 มากอน* 

กลุมยอย 

วัคซีนเอ็มอารเอ็นเอ
สำหรับปองกัน 
โรคโควิด-19 
Na = 18,198 

ราย 
n1b 

ระยะเวลาการเฝาระวังc 
(n2d) 

ยาหลอก 
Na = 18,325 

ราย 
n1b 

ระยะเวลาการเฝาระวังc 
(n2d) 

ประสิทธิผลของ
วัคซีน 

%  
(95% CI)e 

ผูเขารวมการศึกษาท้ังหมด 
8 

2.214 (17,411) 
162 

2.222 (17,511) 95.0 (90.0, 97.9) 

16 ถึง 64 ป 
7 

1.706 (13,549) 
143 

1.710 (13,618) 95.1 (89.6, 98.1) 

65 ปข้ึนไป 
1 

0.508 (3,848) 
19 

0.511 (3,880) 94.7 (66.7, 99.9) 

65 ถึง 74 ป 
1 

0.406 (3,074) 
14 

0.406 (3,095) 92.9 (53.1, 99.8) 

75 ปข้ึนไป 
0 

0.102 (774) 
5 

0.106 (785) 
100.0 (-13.1, 

100.0) 

หมายเหตุ : รายงานผูปวยที่ไดรับการตรวจยืนยันดวยวิธีปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรสแบบยอนกลับ (Reverse Transcription-
Polymerase Chain Reaction [RT-PCR]) และมีอาการอยางนอยท่ีสุด 1 อาการท่ีสอดคลองกับอาการของโควิด-19 [*คำจำกัด
ความของรายงานผูปวย: (มีอาการอยางนอยที่สุด 1 อาการของ) มีไข ไอที่เกิดขึ้นใหมหรือไอเพิ่มขึ้น หายใจลำบากที่เกิดขึ้นใหม
หรือมีอาการเพ่ิมข้ึน หนาวสั่น ปวดกลามเน้ือท่ีเกิดข้ึนใหมหรือมีอาการเพ่ิมข้ึน สูญเสียการรับรสหรือรับกลิ่นท่ีเกิดข้ึนใหม เจ็บคอ 
ทองเสีย หรืออาเจียน] 
* ผูเขารวมการศึกษาท่ีไมมีหลักฐานทางภูมิคุมกันวิทยาหรือทางไวรัสวิทยา (กอน 7 วันหลังจากท่ีไดรับวัคซีนครั้งสุดทาย) 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] ท่ีการนัดตรวจ
ครั้งที่ 1 และ 2) และมีผลการตรวจ NAAT (การปายโพรงจมูก) เปนลบที่การนัดตรวจที่ไมไดกำหนดไวลวงหนากอน 7 วัน
หลังจากท่ีไดรับวัคซีนครั้งท่ี 2 ถูกรวมเขาไปในการวิเคราะหขอมูล 

a. N = จำนวนผูเขารวมการศึกษาวิจัยในกลุมท่ีระบุ 
b. n1 = จำนวนผูเขารวมการศึกษาวิจัยท่ีตรงตามนิยามจุดยุติ 
c. ระยะเวลาในการเฝาระวังทั้งหมดในหนวย 1,000 person-years สำหรับจุดยุติที่กำหนดของผูเขารวมการศึกษาทั้งหมดใน

แตละกลุมท่ีมีความเสี่ยงตอจุดยุติ ระยะเวลาของการรับรายงานผูปวยโรคโควิด-19 คือ จาก 7 วันหลังจากท่ีไดรับวัคซีนเข็มท่ี 
2 ถึงจุดสิ้นสุดระยะเวลาเฝาระวัง 

d. n2 = จำนวนผูเขารวมการศึกษาท่ีมีความเสี่ยงตอจุดยุติ 

e. ชวงความเชื่อมั่นของการทดสอบ (confidence interval [CI]) แบบ 2-sided สำหรับประสิทธิผลของวัคซีนไดมาจากวิธี 
Clopper และ Pearson ท่ีไดรับการปรับใหเขากับระยะเวลาในการเฝาระวัง ไมไดปรับ CI สำหรับความหลากหลาย 

 

ประสิทธิผลของวัคซีนเอ็มอารเอ็นเอสำหรับปองกันโรคโควิด-19 ในการปองกันการเกิดโรคโควิด-19 ครั้งแรก
จาก 7 วันหลังจากท่ีไดรับวัคซีนเข็มท่ี 2 เม่ือเทียบกับยาหลอกอยูท่ีรอยละ 94.6 (ชวงความเชื่อม่ัน 95%เทากับ
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รอยละ 89.6 ถึงรอยละ 97.6) ในผูเขารวมการศึกษาที่มีอายุตั้งแต 16 ปขึ้นไปที่มีหรือไมมีหลักฐานของการ
ติดเชื้อ SARS-CoV-2 มากอน 
 
นอกจากนี้ การวิเคราะหกลุมยอยของจุดยุติหลักทางดานประสิทธิผลไดแสดงใหเห็นถึงคาประมาณการจุดยุติ
ทางดานประสิทธิผลท่ีคลายคลึงกันท่ัวท้ังกลุมท่ีแบงตามเพศ เชื้อชาติ และผูเขารวมการศึกษาท่ีมีโรครวมท่ีมี
ความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคโควิด-19 ท่ีมีอาการรุนแรง 
 
การปรับปรุงการวิเคราะหประสิทธิผลดวยจำนวนผูปวยท่ีติดเชื้อโควิด-19 ท่ีมีการตรวจยืนยัน ท่ีเกิดข้ึนในการ
ติดตามผลของกลุมท่ีไดรับยาหลอกเปนกลุมควบคุมเพ่ิมเติม ซ่ึงมีระยะเวลานานถึง 6 เดือนหลังจากท่ีไดรับ
วัคซีนเข็มท่ี 2 ในประชากรดานประสิทธิผล 
 
ขอมูลดานประสิทธิผลของวัคซีนท่ีไดปรับปรุงใหเปนปจจุบันไดแสดงไวในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3: ประสิทธิผลของวัคซีน – การเกิดโรคโควิด-19 ครั้งแรกตั้งแต 7 วันหลังจากไดรับวัคซีน
เข็มท่ี 2 แบงตามกลุมอายุ – ผูเขารวมการศึกษาท่ีไมมีหลักฐานของการติดเช้ือ SARS-CoV-2* กอนหนา 
7 วันหลังจากไดรับวัคซีนเข็มท่ี 2 – ประชากรท่ีสามารถประเมินประสิทธิผลได (7 วัน) ในระหวางระยะ
ติดตามผลท่ีมีกลุมควบคุมเปนยาหลอก 

กลุมยอย 

วัคซีนเอ็มอารเอ็นเอสำหรับ
ปองกัน 

โรคโควิด-19 
Na=20,998 

ราย 
n1b 

ระยะเวลาการเฝาระวังc (n2d) 

ยาหลอก 
Na=21,096 

ราย 
n1b 

ระยะเวลาการเฝาระวังc 
(n2d) 

ประสิทธิผลของ
วัคซีน % 
(95% CIe) 

ผูเขารวมการศึกษา
ท้ังหมดf 

77 
6.247 (20,712) 

850 
6.003 (20,713) 

91.3 
(89.0, 93.2) 

16 ถึง 64 ป 
70 

4.859 (15,519) 
710 

4.654 (15,515) 
90.6 

(87.9, 92.7) 

65 ปข้ึนไป 
7 

1.233 (4192) 
124 

1.202 (4226) 
94.5 

(88.3, 97.8) 

65 ถึง 74 ป 
6 

0.994 (3350) 
98 

0.966 (3379) 
94.1 

(86.6, 97.9) 

75 ปข้ึนไป 
1 

0.239 (842) 
26 

0.237 (847) 
96.2 

(76.9, 99.9) 
หมายเหต:ุ รายงานผูปวยท่ีไดรับการยืนยันโดยการตรวจดวยวิธีปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรสแบบยอนกลบั (Reverse 
Transcription-Polymerase Chain Reaction [RT-PCR]) รวมกับมีอาการอยางนอยท่ีสดุ 1 อาการท่ีสอดคลองกับอาการ
ของโรคโควิด-19 (อาการตาง ๆ รวมถึง: มีไข อาการไอท่ีเกิดข้ึนใหมหรืออาการไอเพ่ิมข้ึน หายใจลำบากท่ีเกิดข้ึนใหมหรือมี
อาการเพ่ิมข้ึน หนาวสั่น ปวดกลามเน้ือท่ีเกิดข้ึนใหมหรือมีอาการเพ่ิมข้ึน สูญเสียการรับรสหรือรับกลิน่ท่ีเกิดข้ึนใหม เจ็บคอ 
ทองเสีย อาเจียน) 
* ผูเขารวมการศึกษาท่ีไมมีหลักฐานของการติดเช้ือ SARS-CoV-2 ในอดีต (น่ันคือมีผลการตรวจ N-binding 
antibody [ซีรัม] เปนลบท่ีการนัดตรวจครั้งท่ี 1 และตรวจไมพบเช้ือ SARS-CoV-2 โดยการตรวจ NAAT [การปายโพรง
จมูก] ท่ีการนัดตรวจครั้งท่ี 1 และ 2) และมีผลการตรวจ NAAT (การปายโพรงจมูก) เปนลบท่ีการนัดตรวจท่ีไมไดกำหนดไว 
มากอนหนาเปนเวลา 7 วันหลังจากท่ีไดรับวัคซีนครั้งท่ี 2 ถูกรวมเขาไปในการวิเคราะหขอมลู 
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กลุมยอย 

วัคซีนเอ็มอารเอ็นเอสำหรับ
ปองกัน 

โรคโควิด-19 
Na=20,998 

ราย 
n1b 

ระยะเวลาการเฝาระวังc (n2d) 

ยาหลอก 
Na=21,096 

ราย 
n1b 

ระยะเวลาการเฝาระวังc 
(n2d) 

ประสิทธิผลของ
วัคซีน % 
(95% CIe) 

a. N = จำนวนผูเขารวมการศึกษาในกลุมท่ีกำหนด  
b. n1 = จำนวนผูเขารวมการศึกษาท่ีเปนไปตามคำจำกัดความของจุดยุต ิ
c. ระยะเวลาในการเฝาระวังท้ังหมดในหนวย 1,000 person-years สำหรับจุดยตุิท่ีกำหนดของผูเขารวมการศึกษา
ท้ังหมดในแตละกลุมท่ีมคีวามเสี่ยงตอจุดยุติ ระยะเวลาของการรับรายงานจำนวนผูปวยสะสม คือ จาก 7 วันหลังจากท่ีไดรับ
วัคซีนเข็มท่ี 2 ถึงจุดสิ้นสดุระยะเวลาเฝาระวัง 
d. n2 = จำนวนผูเขารวมการศึกษาท่ีมีความเสี่ยงสำหรับจุดยุต ิ
e. ชวงความเช่ือมั่น (CI) 95% แบบ 2-sided สำหรับประสิทธิผลของวัคซีนไดมาจากวิธี Clopper และ Pearson ท่ี
ปรับใหเขากับระยะเวลาในการเฝาระวัง 
f. รวมจำนวนผูปวยท่ีมีอายุระหวาง 12 ถึง 15 ป ท่ีมีผลการตรวจยืนยนั: 0 รายในกลุมท่ีรับวัคซีนเอ็มอารเอ็นเอ
สำหรับปองกันโรคโควิด-19; 16 รายในกลุมท่ีรับยาหลอก 

 
ในการวิเคราะหประสิทธิผลจากขอมูลท่ีไดปรับใหเปนปจจุบัน ประสิทธิผลของวัคซีนเอ็มอารเอ็นเอสำหรับ
ปองกันโรคโควิด-19 ในการปองกันการเกิดโรคโควิด-19 ครั้งแรกนับตั้งแต 7 วันหลังจากท่ีไดรับวัคซีนเข็มท่ี 2 
ในกลุมประชากรประสิทธิผลเปรียบเทียบกับกลุมท่ีไดรับยาหลอกอยูท่ีรอยละ 91.1 (ชวงความเชื่อม่ัน 95% 
เทากับรอยละ 88.8 ถึงรอยละ 93.0) ท่ีมีหรือไมมีหลักฐานการตรวจ SARS-CoV-2 มากอน 
 
นอกจากนี้ ขอมูลการวิเคราะหกลุมยอยดานประสิทธิผลท่ีไดปรับใหเปนปจจุบันไดแสดงใหเห็นถึงคาประมาณ
การจุดยุติทางดานประสิทธิผลท่ีคลายคลึงกันท่ัวท้ังกลุมท่ีแบงตามเพศ กลุมเชื้อชาติ ภูมิศาสตร และผูเขารวม
การศึกษาท่ีมีโรครวมและเปนโรคอวนซ่ึงมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคโควิด-19 ท่ีมีอาการรุนแรง 
 
ประสิทธิผลของวัคซีนตอโรคโควิด-19 ท่ีมีอาการรุนแรง 

การวิเคราะหวัตถุประสงครองดานประสิทธิผลจากขอมูลท่ีไดปรับใหเปนปจจุบันสนับสนุนประโยชนของ
วัคซีนเอ็มอารเอ็นเอสำหรับปองกันโรคโควิด-19 ในการปองกันโรคโควิด-19 ท่ีมีอาการรุนแรง 
 
ณ วันท่ี 13 มีนาคม 2564 ไดมีการนำเสนอประสิทธิผลของวัคซีนในการปองกันโรคโควิด-19 ท่ีมีอาการรุนแรง
ในผูเขารวมการศึกษาท่ีมีหรือไมมีการติดเชื้อ SARS-CoV-2 มากอนเทานั้น (ตารางท่ี 4) เนื่องจากจำนวน
รายงานของโรคโควิด-19 ในผูเขารวมการศึกษาท่ีไมมีการติดเชื้อ SARS-CoV-2 มากอนใกลเคียงกับรายงานใน
ผูเขารวมการศึกษาท่ีมีหรือไมมีการติดเชื้อ SARS-CoV-2 มากอน ท้ังในกลุมท่ีรับวัคซีนเอ็มอารเอ็นเอสำหรับ
ปองกันโรคโควิด-19 และกลุมท่ีไดรับยาหลอก 
 
ตารางท่ี 4: ประสิทธิผลของวัคซีน – การเกิดโรคโควิด-19 ท่ีมีอาการรุนแรงครั้งแรกในผูเขารวม
การศึกษาท่ีมีหรือไมมีการติดเช้ือ SARS-CoV-2 มากอนโดยอิงตามคำจำกัดความขององคการอาหารและ
ยาสหรัฐฯ (FDA)* หลังจากท่ีไดรับวัคซีนเข็มท่ี 1 หรือนับตั้งแต 7 วันหลังจากท่ีไดรับวัคซีนเข็มท่ี 2 ใน
ระยะติดตามผลท่ีมีกลุมควบคุมดวยยาหลอก 
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วัคซีนเอ็มอารเอ็นเอสำหรับ
ปองกันโรคโควิด-19 

ราย 
n1a 

ระยะเวลาการเฝาระวัง (n2b) 

ยาหลอก 
ราย 
n1a 

ระยะเวลาการเฝาระวัง 
(n2b) 

ประสิทธิผลของวัคซีน 
% 

(95% CIc) 

หลังจากท่ีไดรับวัคซีนเข็มท่ี 1d 
1 

8.439e (22,505) 
30 

8.288e (22,435) 
96.7 

(80.3, 99.9) 
7 วันหลังจากท่ีไดรับวัคซีนเข็ม
ท่ี 2f 

1 
6.522g (21,649) 

21 
6.404g (21,730) 

95.3 
(70.9, 99.9) 

หมายเหต:ุ รายงานผูปวยท่ีไดรับการยืนยันโดยการตรวจดวยวิธีปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรสแบบยอนกลบั (Reverse 
Transcription-Polymerase Chain Reaction [RT-PCR]) รวมกับมีอาการอยางนอยท่ีสดุ 1 อาการท่ีสอดคลองกับอาการ
ของโรคโควิด-19 (อาการตาง ๆ รวมถึง: มีไข อาการไอท่ีเกิดข้ึนใหมหรืออาการไอเพ่ิมข้ึน หายใจลำบากท่ีเกิดข้ึนใหมหรือมี
อาการเพ่ิมข้ึน หนาวสั่น ปวดกลามเน้ือท่ีเกิดข้ึนใหมหรือมีอาการเพ่ิมข้ึน สูญเสียการรับรสหรือรับกลิน่ท่ีเกิดข้ึนใหม เจ็บคอ 
ทองเสีย อาเจียน) 
* การเจ็บปวยท่ีมีอาการรุนแรงท่ีเกิดจากโรคโควิด-19 ดังท่ีไดกำหนดโดยอิงตามคำจำกัดความขององคการอาหารและยา
สหรัฐฯ (FDA) คือ การเกิดโรคโควิด-19 ท่ีไดรับการยืนยันและการมีอาการของโรคอยางนอยท่ีสุด 1 อาการดังตอไปน้ี: 

• อาการแสดงทางคลินิกขณะพักท่ีบงช้ีถึงการเจ็บปวยท่ัวรางกายท่ีมีอาการรุนแรง (อัตราการหายใจ มากกวาหรือ
เทากับ 30 ครั้งตอนาที อัตราการเตนของหัวใจ มากกวาหรือเทากับ 125 ครั้งตอนาที ปริมาณออกซิเจนในเลือด 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 93 ขณะหายใจอากาศในหองท่ีระดับน้ำทะเล หรืออัตราสวนของระดับแรงดัน
ออกซเิจนในหลอดเลือดแดงตอสัดสวนของออกซเิจนท่ีหายใจเขา(fractional inspired oxygen) นอยกวา 300 
มิลลเิมตรปรอท) 

• ทางเดินหายใจลมเหลว (หมายถึงความตองการออกซิเจนท่ีมีอัตราการไหลสูง การชวยหายใจชนิดไมใสทอ การชวย
หายใจดวยเครื่องหรือเครื่องชวยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด (extracorporeal membrane 
oxygenation [ECMO]) 

• หลักฐานของภาวะช็อก (ความดันโลหิตชวงหัวใจบีบตัว นอยกวา 90 มิลลิเมตรปรอท ความดันโลหติชวงหัวใจคลาย
ตัว นอยกวา 60 มิลลิเมตรปรอท หรือจำเปนตองใชยากระตุนการหดตัวกลามเน้ือหลอดเลือด) 

• การทำงานของไต ตับ หรือประสาทผิดปกติเฉียบพลันอยางมีนัยสำคญั 
• การเขารักษาตัวในหออภิบาลผูปวยหนัก 
• การเสยีชีวิต 

a. n1 = จำนวนผูเขารวมการศึกษาท่ีเปนไปตามคำจำกัดความของจุดยุต ิ
b. n2 = จำนวนของผูเขารวมการศึกษาท่ีมีความเสี่ยงสำหรับจุดยุต ิ
c. ชวงความเช่ือมั่น (CI) แบบ 2-sided สำหรับประสิทธิผลของวัคซีนไดมาจากวิธี Clopper และ Pearson ท่ีไดรับ
การปรับใหเขากับระยะเวลาในการเฝาระวัง 
d. ประสิทธิผลไดรับการประเมินโดยอิงจากประชากรดานประสิทธิผลท่ีมีอยูท้ังหมดในการฉีดวัคซีนเข็มท่ี 1 
(ประชากร intention-to-treat ท่ีปรับปรุงขอมูลแลว) ท่ีรวมผูเขารวมการศึกษาท่ีไดถูกสุมท้ังหมดซึ่งไดรับการรักษาของ
การศึกษาอยางนอยท่ีสุด 1 เข็ม 
e. ระยะเวลาการเฝาระวังรวมในหนวย 1,000 person-years สำหรับจุดยุติท่ีกำหนดของผูเขารวมการศกึษาท้ังหมด
ในแตละกลุมท่ีมีความเสีย่งตอจุดยุติ ระยะเวลาของการรับรายงานผูปวยโรคโควิด-19 คือ จากการรบัวัคซีนเข็มท่ี 1 ถึง
จุดสิ้นสุดระยะเวลาเฝาระวัง 
f. ไดทำการประเมินประสิทธิผลตามขอมูลประชากรท่ีสามารถประเมินประสิทธิผลได (7 วัน) ซึ่งรวมถึงผูเขารวม
การศึกษาท้ังหมดท่ีมีคณุสมบัตติรงตามเกณฑท่ีถูกสุมซึ่งไดรบัวัคซีนของการศึกษาครบทุกเข็มตามท่ีไดสุมภายในชวงเวลาท่ี
ไดกำหนดไวลวงหนา ไมมีการเบ่ียงเบนท่ีสำคัญของเกณฑการวิจยัอ่ืน ๆ ดังท่ีไดกำหนดไวโดยแพทยท่ีใหการรักษา 
g. ระยะเวลาการเฝาระวังรวมในหนวย 1,000 person-years สำหรับจุดยุติท่ีกำหนดของผูเขารวมการศกึษาท้ังหมด
ในแตละกลุมท่ีมีความเสีย่งตอจุดยุติ ระยะเวลาของการรับรายงานผูปวยโรคโควิด-19 คือ นับตั้งแต 7 วันหลังจากท่ีรับ
วัคซีนเข็มท่ี 2 ไปจนถึงจุดสิ้นสุดระยะเวลาเฝาระวัง 
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ประสิทธิผลและความสามารถในการสรางภูมิคุมกันในวัยรุนท่ีมีอายุ 12 ถึง 15 ป – หลังจากไดรับวัคซีน 2 

เข็ม 

ในการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาที่ 2 ในผูที่มีอายุ 12 ถึง 15 ปซึ่งไมมีหลักฐานวาเคยติดเชื้อมากอน ไมมี
รายงานการติดเชื้อในผูเขารวมการศึกษา 1,005 รายที่ไดรับวัคซีน และมีรายงานการติดเชื้อ 16 รายจาก
ผูเขารวมการศึกษา 978 รายที่ไดรับยาหลอก คาประมาณการจุดยุติดานประสิทธิผล เปนรอยละ 100 (ชวง
ความเชื่อม่ัน 95% อยูท่ี 75.3 และ 100.0) สำหรับในผูเขารวมการศึกษาท้ังท่ีมีและไมมีหลักฐานของการติดเชื้อ
มากอน มีรายงานการติดเชื้อเปน 0 รายจากผูเขารวมการศึกษา 1,119 รายท่ีไดรับวัคซีน และมีรายงานการติด
เชื ้อ 18 รายจากผู เขารวมการศึกษา 1,110 รายที ่ไดรับยาหลอก ซึ ่งบงชี ้ถึงคาประมาณการจุดยุติดาน
ประสิทธิผล เปนรอยละ 100 (ชวงความเชื่อม่ัน 95% เทากับ 78.1 และ 100.0) เชนกัน 
 
ในการศึกษาท่ี 2 มีการวิเคราะหระดับ SARS-CoV-2 neutralising titres ท่ี 1 เดือนหลังจากท่ีไดรับวัคซีนเข็ม
ที่ 2 ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลในกลุมยอยของผูเขารวมการศึกษาที่ถูกสุมเลือกโดยเปนผูที่ไมมีหลักฐานทาง
ภูมิคุมกันวิทยาหรือทางไวรัสวิทยาของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ตั้งแตอดีตจนถึง 1 เดือนหลังจากท่ีไดรับวัคซีน
เข็มที่ 2 โดยการเปรียบเทียบนี้ เปนการเปรียบเทียบการตอบสนองระหวางผูที่มีอายุ 12 ถึง 15 ป (จำนวน = 
190 ราย) กับผูเขารวมการศึกษาท่ีมีอายุ 16 ถึง 25 ป (จำนวน = 170 ราย)  

 
อัตราสวนคาไตเตอรเฉลี่ยเรขาคณิต [geometric mean titres [GMT]] ในกลุมที่มีอายุ 12 ถึง 15 ปตอกลุมท่ี
มีอายุ 16 ถึง 25 ปเทากับ 1.76 โดยมีชวงความเชื่อม่ันท่ี 95% แบบสองดาน (2-sided 95% CI) อยูท่ี 1.47 ถึง 
2.10 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑความไมดอยกวา (non-inferiority) ท่ี 1.5 เทา โดยพิจารณาจากขอบลางของ 2-sided 
95% CI ของอัตราสวนคาเฉลี่ยเรขาคณิต [geometric mean ratio [GMR]] ท่ีมากกวา 0.67 
 

ความสามารถในการสรางภูมิคุมกันในผูเขารวมการศึกษาที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป  – หลังจากไดรับวัคซีนเข็ม

กระตุน (เข็มท่ี 3) 

ประสิทธิภาพของวัคซีนโคเมอรเนตีเข็มกระตุนไดมาจากการประเมินคาไตเตอรของแอนติบอดี NT-50 ตอเชื้อ 
SARS-CoV-2 (USA_WA1/2020) รอยละ50 (neutralizing antibody titers [NT50])  ในการศึกษาท่ี 2 การ
วิเคราะห NT50 หลังจากไดรับวัคซีนเข็มกระตุน 1 เดือน เม่ือเทียบกับหลังจากท่ีไดรับวัคซีนชุดแรกในผูท่ีมีอายุ 
18 ถึง 55 ป 1 เดือน ซึ่งไมมีหลักฐานทางภูมิคุมกันวิทยาหรือไวรัสวิทยาของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในอดีต
จนถึง 1 เดือนหลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มกระตุนไดแสดงใหเห็นถึงความไมดอยกวาทั้งอัตราสวนคาเฉลี่ย
เรขาคณิต (geometric mean ratio [GMR]) และความแตกตางของอัตราการตอบสนองทางภูมิค ุ มกัน 
(seroresponse rates) โดยการตอบสนองทางภูมิคุมกันสำหรับผูเขารวมการศึกษาหมายถึงการมี NT50 สูงข้ึน
มากกวาหรือเทากับ 4 เทาจากคาเริ่มตน (กอนท่ีจะไดรับวัคซีนชุดแรก) ท้ังนี้ไดสรุปผลการวิเคราะหไวในตาราง
ท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5: การตรวจวิเคราะหแอนติบอดีหักลางฤทธิ์ตอ SARS-CoV-2 (neutralization assay) - 
NT50 (ไตเตอร)† (SARS-CoV-2 USA_WA1/2020) – การเปรียบเทียบ GMT และอัตราการตอบสนอง
ทางภูมิคุ มกันท่ี 1 เดือนหลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มกระตุนกับ 1 เดือนหลังจากที่ไดรับวัคซีนชุดแรก – 
ผูเขารวมการศึกษาที่มีอายุ 18 ปถึง 55 ปที่ไมมีหลักฐานของการติดเชื้อสูงสุด 1 เดือนหลังจากที่ไดรับ
วัคซีนเข็มกระตุน* – ประชากรที่สามารถประเมินความสามารถในการสรางภูมิคุมกันไดจากการรับวัคซีน
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เข็มกระตุน± 

 n 

1 เดือนหลังจากท่ีรับ
วัคซีนเข็มกระตุน 

(95% CI) 

1 เดือนหลังจาก
ท่ีรับวัคซีนชุด

แรก 
(95% CI) 

1 เดือนหลังจาก
ท่ีรับวัคซีนเข็ม

กระตุน/- 
1 เดือนหลังจาก
ท่ีรับวัคซีนชุด

แรก 
(97.5% CI) 

ตรงตาม
วัตถุประสงค
ของความไม

ดอยกวา 

(ใช/ไมใช) 
คาไตเตอรเฉลี่ย
เรขาคณิตท่ีหักลางฤทธิ์
ตอเชื้อไวรัสท่ี50% 
(GMTb) 212a 

2466.0b 
(2202.6, 2760.8) 

 
750.6b 

(656.2, 858.6) 
3.29c 

(2.77, 3.90) Yd 
อัตราการตอบสนองทาง
ภูมิคุ มกัน (%) สำหรับ
คาไตเตอรท่ีหักลางฤทธิ์
ตอเชื้อไวรัสท่ี 50%† 200e 

199f 
99.5% 

(97.2%, 100.0%) 

196f 
98.0% 

(95.0%, 99.5%) 
1.5%g 

(-0.7%, 3.7%h) Yi 
คำยอ: CI = ชวงความเชื่อมั่น; GMR = อัตราสวนเฉลี่ยเรขาคณิต; GMT = คาไตเตอรเฉลี่ยเรขาคณิต; LLOQ = ขีดจำกัด
ลางของการวัดเชิงปริมาณ (lower limit of quantitation); N-binding = การจับกับนิวคลโีอโปรตีนของเชื้อ SARS-CoV-
2; NAAT = การตรวจ nucleic acid amplification; NT50 = ค าไตเตอร  ท่ีห ักล างฤทธ์ิต อเช ื ้อไวร ัสท่ีร อยละ 50; 
SARS-CoV-2 = กลุมอาการทางระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันที่มอีาการรุนแรงซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2; Y/N = ใช/
ไมใช 
† SARS-CoV-2 NT50 ไดกำหนดโดยใชการตรวจวิเคราะห SARS-CoV-2 mNeonGreen Virus 
Microneutralization Assay การตรวจวิเคราะห น้ีใช fluorescent reporter virus ท่ีไดมาจากเช้ือสายพันธุ 
USA_WA1/2020 และไดอาน virus neutralization บน Vero cell monolayers ตัวอยางของ NT50 กำหนดใหเปน 
reciprocal serum dilution ซึ่งเช้ือไวรัสรอยละ 50 ถูกหักลางฤทธ์ิ 
* 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) 
เปนลบท่ีการนัดตรวจท่ีไมไดกำหนดไวจนถึง 1 เดือนหลังจากท่ีไดรับวัคซีนเข็มกระตุนถูกรวมเขาไปในการวิเคราะหขอมูล 
± ผูเขารวมการศึกษาทั้งหมดที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑซึ่งไดรับวัคซีนโคเมอรเนตี 2 เข็มดังที่ไดถูกสุมในชวงแรก 
โดยไดรับวัคซีนเข็มท่ี 2 ภายในชวงเวลาที่กำหนดไวลวงหนา (ภายใน 19 ถึง 42 วันหลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มท่ี 1) ไดรับ
วัคซีนโคเมอรเนตีเข็มกระตุน ไดมีผลการตรวจความสามารถในการสรางภูมิคุมกันที่ถูกตองและแนนอนอยางนอยที่สุด 1 
ครั้งหลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มกระตุนจากการเก็บเลือดภายในชวงเวลาที่เหมาะสม (ภายใน 28 ถึง 42 วันหลังจากที่ไดรับ
วัคซีนเข็มกระตุน) และไมมีการเบ่ียงเบนท่ีสำคัญของเกณฑการวิจัยอ่ืน ๆ ดังท่ีไดกำหนดไวโดยแพทยท่ีใหการรักษา 
a. n = จำนวนของผูเขารวมการศึกษาที่มีผลการทดสอบที่ถูกตองและแนนอน ณ เวลาที่ทำการเก็บตัวอยางทั้งสอง
ครั้งภายในชวงเวลาท่ีระบุไว 
b. GMTs และชวงความเชื่อมั่นแบบ 2-sided ท่ี 95% คำนวณโดยใชการยกกำลังของลอการิทึมเฉลี่ยของไตเตอร
และชวงความเชื่อมั่นที่สอดคลองกัน (พิจารณาตาม Student t distribution) ผลการตรวจวิเคราะหที่ต่ำกวา LLOQ ถูก
กำหนดไวท่ี 0.5 × LLOQ 
c. GMRs และชวงความเชื่อมั่นแบบ 2-sided ท่ี 97.5% คำนวณโดยการยกกำลังของความแตกตางเฉลี่ยในลอกา 
รึทึมของการทดสอบและชวงความเช่ือมั่นท่ีสอดคลองกัน (พิจารณาตาม  Student t distribution)   
d. ความไมดอยกวาจะบรรลุหากขอบเขตลางของชวงความเชื ่อมั ่นแบบ 2-sided ท่ี 97.5% สำหรับ GMR อยูท่ี 
มากกวา 0.67 และการประมาณคาแบบจุดของ GMR อยูท่ีมากกวาหรือเทากับ 0.80 
e. n = จำนวนของผูเขารวมการศึกษาที่มีผลการทดสอบที่ถูกตองและแนนอนสำหรับการทดสอบที่ไดระบุไวท่ี
จุดเริ่มตนการศึกษา ท่ี 1 เดือนหลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มท่ี 2 และท่ี 1 เดือนหลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มกระตุนภายใน
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 n 

1 เดือนหลังจากท่ีรับ
วัคซีนเข็มกระตุน 

(95% CI) 

1 เดือนหลังจาก
ท่ีรับวัคซีนชุด

แรก 
(95% CI) 

1 เดือนหลังจาก
ท่ีรับวัคซีนเข็ม

กระตุน/- 
1 เดือนหลังจาก
ท่ีรับวัคซีนชุด

แรก 
(97.5% CI) 

ตรงตาม
วัตถุประสงค
ของความไม

ดอยกวา 

(ใช/ไมใช) 
ชวงเวลาท่ีไดกำหนดไว คาเหลาน้ีจะใชเปนตัวหารในการคำนวณรอยละ 
f. จำนวนของผูเขารวมการศึกษาที่มีการตอบสนองทางภูมิคุมกันสำหรับการทดสอบที่ไดกำหนด ที่จุดเวลาที่ให
วัคซีน/เก็บตัวอยางท่ีไดกำหนดชวงความเช่ือมั่นแบบ exact 2-sided ไดมาจากวิธี Clopper และ Pearson 
g. ความแตกตางในสัดสวน ซึ่งแสดงไวในรูปของรอยละ (1 เดือนหลังจากท่ีไดรับวัคซีนเข็มกระตุน – 1 เดือนหลังจาก
ไดรับวัคซีนเข็มท่ี 2) 
h. ไดปรับชวงความเช่ือมั่นแบบ Wald 2-sided สำหรับความแตกตางในสัดสวน ซึ่งแสดงไวในรูปของรอยละ 
i. ความไมดอยกวาจะบรรลุหากขอบเขตลางของชวงความเชื่อมั่นแบบ 2-sided ที่ 97.5% สำหรับความแตกตาง
ของรอยละอยูท่ี มากกวารอยละ -10 

 
5.2. คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร 
ไมเก่ียวของ 
 

5.3. ขอมูลความปลอดภัยจากการศึกษาพรีคลินิก 
ขอมูลที่ไมใชการศึกษาทางคลินิกเผยใหเห็นวาไมมีอันตรายเปนพิเศษตอมนุษยจากการศึกษาแบบมาตรฐาน
ดานความเปนพิษในการใหยาซ้ำ ๆ และความเปนพิษตอระบบสืบพันธุและพัฒนาการ 
 
ความเปนพิษท่ัวไป 
การฉีดโคเมอรเนตีเขากลามเนื้อในหนู (rat) (ไดรับวัคซีนในขนาดยาเต็ม 3 โดสของที่ใหในมนุษย สัปดาหละครั้ง 
ซ่ึงทำใหมีระดับยาเชิงสัมพัทธในหนูท่ีสูงกวาเนื่องมาจากความแตกตางของน้ำหนักตัว) ไดแสดงใหเห็นถึงอาการ
บวมบริเวณที่ฉีดยาและผิวหนังแดง และมีเซลลเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น (รวมถึงเม็ดเลือดขาว basophil และเม็ด
เลือดขาว eosinophil) ซึ่งสอดคลองกับการตอบสนองตอการอักเสบ ตลอดจนการเกิดชองวางของ portal 
hepatocytes โดยไมมีหลักฐานของการบาดเจ็บท่ีตับ ผลท้ังหมดสามารถหายกลับเปนปกติได 
 
พิษทางพันธุกรรม/ฤทธิ์กอมะเร็ง 
ไมไดทำการศึกษาพิษทางพันธุกรรมหรือฤทธิ์กอมะเร็ง ไมคาดวาสวนประกอบของวัคซีน (ไขมันและ mRNA) 
จะมีความเปนไปไดท่ีจะกอใหเกิดพิษทางพันธุกรรม  
 
ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ 
ไดทำการศึกษาความเปนพิษตอระบบสืบพันธุและความเปนพิษตอพัฒนาการในหนู (rat) ในการศึกษารวมกัน
ทางดานความเปนพิษตอระบบสืบพันธุและความเปนพิษตอพัฒนาการ โดยฉีดโคเมอรเนตีเขากลามเนื้อในหนู
เพศเมียกอนชวงผสมพันธุและในระหวางตั้งครรภ (ไดรับวัคซีนในขนาดยาเต็ม 4 โดสของท่ีใหในมนุษย ซ่ึงทำให
มีระดับยาเชิงสัมพัทธในหนูท่ีสูงกวาเนื่องมาจากความแตกตางของน้ำหนักตัว โดยฉีดวัคซีนระหวางชวงกอนการ
ผสมพันธุวันที่ 21 และชวงตั้งครรภวันที่ 20) พบวามีการตอบสนองของแอนติบอดีหักลางฤทธิ์ตอ SARS-CoV-2 
(neutralising antibody) ในสัตวตัวแมจากระยะกอนการผสมพันธุไปจนถึงจุดสิ้นสุดการศึกษา ซ่ึงเปนวันท่ี 21 
หลังคลอด ท้ังยังพบการตอบสนองในตัวออนในครรภและในลูกสัตวอีกดวย ไมมีผลท่ีเก่ียวของกับวัคซีนตอการ
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สืบพันธุของตัวเมีย การตั้งครรภ หรือพัฒนาการของเอ็มบริโอ-ตัวออนในครรภ หรือลูกสัตว ไมมีขอมูลของ
โคเมอรเนตีเก่ียวกับการขามผานรกของวัคซีนหรือการขับวัคซีนออกทางน้ำนม 
 

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 
Potassium chloride 
Potassium dihydrogen phosphate 
Sodium chloride 
Disodium phosphate dihydrate 
Sucrose 
Water for injections 
 
6.2. ความไมเขากันของยา 
หามผสมผลิตภัณฑยานี้กับผลิตภัณฑยาชนิดอ่ืน ๆ ยกเวนผลิตภัณฑยาท่ีไดระบุไวในหัวขอ 6.6. ขอควรระวัง
พิเศษในการกำจัดและการบริหารจัดการอ่ืน ๆ 
 
6.3. อายุของยา 
ขวดวัคซีนท่ียังไมไดเปดใช 
ขวดวัคซีนท่ีแชแข็ง 

9 เดือนท่ีอุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส 
ภายในชวงอายุการใชงาน 9 เดือน สามารถเก็บและขนสงวัคซีนในขวดที่ยังไมไดเปดใชที่อุณหภูมิ -25 องศา
เซลเซียสถึง -15 องศาเซลเซียส ไดเพียงครั้งเดียวและตองไมเกิน 2 สัปดาห และสามารถนำกลับไปเก็บแชแข็ง
ท่ีอุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส ได 
 
ขวดวัคซีนท่ีละลายจากการแชแข็งแลว 

1 เดือน ท่ี 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส  
ภายในชวงอายุการใชงาน 1 เดือน ที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียสนี้ อาจทำการขนสงได แต
ตองใชระยะเวลาไมเกิน 12 ชั่วโมง 
กอนใชงาน สามารถเก็บขวดวัคซีนท่ียังไมไดเปดใชไดนาน 2 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิสูงถึง 30 องศาเซลเซียส 
 
เม่ือวัคซีนละลายจากการแชแข็งแลว ตองไมนำกลับไปแชแข็งซ้ำ 
 
การจัดการกับอุณหภูมินอกเหนือจากท่ีระบุในสภาวะจัดเก็บเม่ือนำวัคซีนออกจากตูแชแข็ง 

ขอมูลความคงตัวบงชี้วาวัคซีนในขวดวัคซีนท่ียังไมไดเปดใชมีความคงตัวนาน ดังนี้   

•   24 ชั่วโมงเม่ือเก็บท่ีอุณหภูมิจาก -3 องศาเซลเซียสถึง 2 องศาเซลเซียส 
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• รวม 4 ชั่วโมงเมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียสถึง 30 องศาเซลเซียส ซึ่งรวมถึงระยะเวลา 2 
ชั่วโมงท่ีอุณหภูมิสูงถึง 30 องศาเซลเซียสดังท่ีไดแสดงรายละเอียดไวดานบน 

 
ขอมูลนี้มีวัตถุประสงคใหเปนแนวทางสำหรับบุคลากรทางการแพทยเทานั้นในกรณีที่อุณหภูมิออกนอกชวงท่ี
ระบุในสภาวะจัดเก็บชั่วคราว 
 

การขนสงขวดวัคซีนท่ีถูกแชแข็งซ่ึงเก็บไวท่ีอุณหภูมิต่ำเปนพิเศษ (ต่ำกวา -60 องศาเซลเซียส) 

• ถาดบรรจุขวดวัคซีนชนิดมีฝาปด มีขวดวัคซีนบรรจุอยู 195 ขวดซึ่งถูกนำออกมาจากตูแชแข็งที่มีอุณหภูมิ
ต่ำเปนพิเศษ (ต่ำกวา -60 องศาเซลเซียส) สามารถเก็บไวที่อุณหภูมิสูงถึง 25 องศาเซลเซียสไดนานถึง 5 
นาที  

• ถาดบรรจุขวดวัคซีนชนิดฝาเปด หรือถาดบรรจุขวดวัคซีนที่มีขวดวัคซีนบรรจุอยูนอยกวา 195 ขวดซึ่งถูก
นำออกมาจากตูแชแข็งที่มีอุณหภูมิต่ำเปนพิเศษ (ต่ำกวา -60 องศาเซลเซียส) สามารถเก็บไวที่อุณหภูมสิูง
ถึง 25 องศาเซลเซียสไดนานถึง 3 นาที 

• หลังจากที่นำถาดบรรจุขวดวัคซีนกลับไปเก็บที่ตูแชแข็งหลังจากสัมผัสอุณหภูมิสูงถึง 25 องศาเซลเซียส 
จะตองเก็บถาดบรรจุขวดวัคซีนไวในตูแชแข็งอยางตอเนื่องเปนเวลาอยางนอย 2 ชั่วโมงกอนท่ีจะนำออกมา
จากตูแชแข็งอีกครั้ง 

 
การขนสงขวดวัคซีนท่ีถูกแชแข็งซ่ึงเก็บไวท่ีอุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียสถึง -15 องศาเซลเซียส 

• ถาดบรรจุขวดวัคซีนชนิดมีฝาปด มีขวดวัคซีนบรรจุอยู 195 ขวดซ่ึงถูกนำออกมาจากตูแชแข็ง (-25 องศา
เซลเซียสถึง -15 องศาเซลเซียส) สามารถเก็บไวท่ีอุณหภูมิสูงถึง 25 องศาเซลเซียสไดนานถึง 3 นาที 

• ถาดบรรจุขวดวัคซีนชนิดฝาเปด หรือถาดบรรจุขวดวัคซีนท่ีมีขวดวัคซีนบรรจุอยูนอยกวา 195 ขวดซ่ึงถูก
นำออกมาจากตูแชแข็ง (-25 องศาเซลเซียสถึง -15 องศาเซลเซียส) สามารถเก็บไวที่อุณหภูมิสูงถึง 25 
องศาเซลเซียสไดนานถึง 1 นาที 

 
เม่ือนำขวดวัคซีนออกมาจากถาดบรรจุขวดวัคซีนแลว ควรปลอยใหละลายจากการแชแข็งสำหรับใชงาน 
 
ผลิตภัณฑยาท่ีเจือจางแลว 
วัคซีนท่ีเจือจางแลวมีความคงตัวทางเคมีและทางกายภาพสำหรับในขณะใชงาน (in-use stability) รวมถึงเวลา
ในระหวางการขนสง โดยมีความคงตัวเปนเวลา 6 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 30 องศาเซลเซียส
หลังจากที่เจือจางในสารละลายโซเดียมคลอไรด 9 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (0.9%) สำหรับฉีด จากมุมมองทางจุล
ชีววิทยา (ยกเวนในกรณีที่วิธีการเจือจางวัคซีนจะปองกันความเสี่ยงของการปนเปอนของจุลินทรีย) ควรใช
วัคซีนท่ีเจือจางแลวทันที หากไมใชทันที เวลาและสภาวะในการเก็บในการใชงานจะถือเปนความรับผิดชอบของ
ผูใช 
 
6.4. ขอควรระวังพิเศษในการเก็บยา 
เก็บไวในตูแชแข็งท่ีอุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส 
เก็บยาไวในบรรจุภัณฑเดิมเพ่ือไมใหยาโดนแสง 
ในระหวางการเก็บรักษา ใหขวดวัคซีนสัมผัสแสงไฟในหองใหนอยท่ีสุด และหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดและแสง
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อัลตราไวโอเลตโดยตรง  
สามารถบริหารจัดการขวดวัคซีนท่ีละลายจากการแชแข็งแลวในหองท่ีมีแสงสวาง 
สำหรับสภาวะการเก็บยาหลังจากท่ีละลายจากการแชแข็งและเจือจางผลิตภัณฑยาแลว ดูหัวขอ 6.3. อายุของยา 
 
6.5. ลักษณะและสวนประกอบของภาชนะบรรจุ 
ขวดแกวใสความจุขนาด 2 มิลลิลิตรสำหรับใชหลายครั้ง (multidose vial) (แกว type I) ท่ีมีจุกยาง (ยางโบร
โมบิลทิลสังเคราะห) และฝาปดพลาสติกแบบ flip-off ท่ีมีผนึกอลูมิเนียม แตละขวดมีวัคซีนบรรจุอยู 6 โดส ดู
หัวขอ 6.6. ขอควรระวังพิเศษในการกำจัดและการบริหารจัดการอ่ืน ๆ 
 
ขนาดบรรจุภัณฑ : 195 ขวด 
 
6.6. ขอควรระวังพิเศษในการกำจัดและการบริหารจัดการอ่ืน ๆ 
คำแนะนำในการจัดการ 
บุคลากรทางการแพทยควรเตรียมโคเมอรเนตีโดยใชเทคนิคปราศจากเชื้อเพื่อใหมั่นใจถึงการปลอดเชื้อของ
วัคซีนชนิดกระจายตัวท่ีเตรียม 
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การละลายกอนการเจือจาง 

 
 

• ขวดวัคซีนสำหรับใชหลายครั้งถูกเก็บในตูแช
แข็งและจะตองละลายจากการแชแข็งกอน
เจือจาง จะตองนำขวดวัคซีนที่ถูกแชแข็งไป
วางไวในสภาวะท่ีมีอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส
ถึง 8 องศาเซลเซียสเพื่อใหละลายจากการ
แชแข็ง บรรจุภัณฑที่มีขวดวัคซีนบรรจุอยู 
195 ขวดอาจใชเวลาละลายจากการแชแข็ง
นาน 3 ชั่วโมง หรืออีกทางหนึ่งสามารถวาง
ขวดวัคซีนที่แชแข็งใหละลายไวไดที่อุณหภูมิ
สูงถึง 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที
สำหรับการใชทันที 

• ทั้งนี้ สามารถเก็บขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปด
ใชไดนานถึง 1 เดือน ที ่อุณหภูมิ 2 องศา
เซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส ภายในชวง
อายุการใชงาน 1 เดือนที่อุณหภูมิ 2 องศา 
เซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียสนี้ อาจทำการ
ขนสงได แตต องใชระยะเวลาไมเกิน 12 
ชั่วโมง  

• นำขวดวัคซีนที่ละลายจากการแชแข็งแลวไป
วางในอุณหภูมิหองและคว่ำขวดวัคซีนขึ้นลง
ชา ๆ อยางเบามือ 10 ครั้งกอนที่จะเจือจาง 
หามเขยา 

• กอนเจือจาง วัคซีนชนิดกระจายตัวที่ละลาย
จากการแชแข็งแลวอาจมีอนุภาคอสัณฐาน 
ทึบแสงสีขาวถึงสีออกเหลืองออนได 
  

ไม่เกิน 2 ชัว่โมงท่ี

อณุหภมิูห้อง 

(สูงถึง 30 องศา

เซลเซียส) 
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การเจือจาง 
 

 
 

• จะตองเจือจางวัคซีนท่ีละลายจากการแชแข็ง
แลวในขวดเดิมดวยสารละลายโซเดียมคลอไรด 
9 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (0.9%) ชนิดฉีด 
ปริมาตร 1.8 มิลลิลิตร โดยใชเข็มฉีดยาชนิด 
21 gauge หรือเข็มฉีดยาท่ีมีปลายแคบกวา
และใชเทคนิคปราศจากเชื้อ  

 

 
 

• ปรับความดันในขวดวัคซีนใหสมดุลกอนถอน
เข็มฉีดยาออกจากจุกยางของขวดวัคซีน โดย
ดูดอากาศปริมาตร 1.8 มิลลิลิตรเขาไปใน
กระบอกฉีดยาเปลาสำหรับเจือจาง 
 

โซเดียมคลอไรด ์0.9% ชนิดฉีด ปริมาตร 

1.8 มิลลิลิตร 

ดึงก้านกระบอกฉีดยากลบัขึ้นมาท่ี  

1.8 มิลลิลิตร เพื่อดึงอากาศออกจากขวด 
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• คว่ำขวดวัคซีนชนิดกระจายตัวท่ีเจือจางแลว
ข้ึนลงชา ๆ อยางเบามือ 10 ครั้ง หามเขยา 

• วัคซีนท่ีเจือจางแลวควรมีลักษณะเปนวัคซีน
ชนิดกระจายตัวท่ีมีสีขาวถึงสีออกเหลืองออน
(off-white)  
ซ่ึงไมมีอนุภาคท่ีสามารถเห็นไดดวยตาเปลา 
หามใชวัคซีนท่ีเจือจางแลวหากเห็นวามี
อนุภาคหรือเปลี่ยนสี 

 

 
 

• ควรจดบันทึกวันท่ีและเวลาท่ีถูกตองไวบน
ขวดวัคซีนท่ีเจือจางแลว 

• หลังจากเจือจาง ใหเก็บวัคซีนไวท่ีอุณหภูมิ 2 
องศาเซลเซียสถึง 30 องศาเซลเซียสและใช
วัคซีนภายใน 6 ชั่วโมงรวมเวลาการขนสงใด ๆ  

• หามแชแข็งหรือเขยาวัคซีนชนิดกระจายตัวท่ี
เจือจางแลว หากนำไปแชเย็น ควรท้ิงวัคซีน
ชนิดกระจายตัวท่ีเจือจางแลวใหมี
อุณหภูมิหองกอนนำไปใช 
 

ควํา่ช้า ๆ 10 ครัง้

อย่างเบามือ 

จดบนัทึกวนัท่ีและเวลาท่ีถกูต้อง 

ใช้วคัซีนภายใน 6 ชัว่โมงหลงัจากเจือจาง 
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การเตรียมวัคซีนโคเมอรเนตีท่ีขนาดยา 0.3 มิลลิลิตรสำหรับใชหนึ่งครั้ง 
 

 
 

• หลังจากเจือจาง จะมีว ัคซีนบรรจุในขวด
วัคซีน 2.25 มิลลิลิตร ซ่ึงจะสามารถดูดวัคซีน
จากขวดว ัคซ ีนได   6  โดส โดสละ 0 .3 
มิลลิลิตร  

• โดยใชเทคนิคปราศจากเชื้อ ทำความสะอาด
จุกยางของขวดวัคซีนโดยใชแผนฆาเชื้อ
สำหรับทำความสะอาดสำหรับใชครั้งเดียว 

• ดูดโคเมอรเนตี 0.3 มิลลิลิตรออกจากขวด
วัคซีน 

 
ควรใชกระบอกฉีดยาและ/หรือเข็มฉีดยาที่มี
ปริมาตรยาตกคางต่ำ (low dead-volume) 
เพื ่อใหสามารถดูดวัคซีนออกมาจากขวด
วัคซีนได 6 โดส กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา
ที ่มีปริมาตรยาตกคางต่ำควรมีปริมาตรยา
ตกคางไมมากกวา 35 ไมโครลิตร 
 
หากใชกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาแบบ
มาตรฐาน วัคซีนหนึ่งขวดอาจมีปริมาตรไม
เพียงพอสำหรับการดูดวัคซีนโดสท่ีหก 

• ขนาดว ัคซ ีนสำหร ับฉ ีดแตละโดสต องมี
ปริมาตร 0.3 มิลลิลิตร 

• หากปริมาณวัคซีนที่เหลืออยูในขวดวัคซีนไม
เพียงพอสำหรับการฉีดวัคซีนเต็มโดสที่ขนาด 
0.3 มิลลิลิตร ใหท้ิงขวดวัคซีนและวัคซีนใด ๆ 
ท่ีเหลือในขวด 

• ทิ้งวัคซีนใด ๆ ที ่ไมไดใชภายใน 6 ชั ่วโมง
หลังจากเจือจาง 

 

 
การกำจัดยา 
ควรท้ิงผลิตภัณฑยาท่ีไมไดใชหรือของเสียใด ๆ ตามขอกำหนดของทองถ่ิน  
 
 

 
 
 

ดดูวคัซีนท่ีเจือจางแล้ว  

0.3 มิลลิลิตร 
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7. ช่ือผูรับอนุญาตผลิตหรือนำหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร 
บริษัท ไฟเซอร (ประเทศไทย) จำกัด 
 

8. เลขทะเบียนตำรับยา  
1C 8/64 (NBC) 
 

9. วันที่ไดรับอนุมัติทะเบยีนตำรับยา 
24 มิถุนายน 2564 
 

10. วันทีม่ีการแกไขปรับปรุงเอกสาร 
20 ตุลาคม 2564 

 

LPD Revision No.: 5.0 

LPD Date: October 20, 2021 

Country: Thailand 
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ขอมูลฉลากผลิตภัณฑ 

COMIRNATYTM 
Concentrate for dispersion for injection 
COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified) 

195 Multidose Vials 

Statement of active substance(s) 
After dilution, 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, potassium chloride, potassium dihydrogen phosphate, 
sodium chloride, disodium phosphate dihydrate, sucrose, water for injections. 

Method and route(s) of administration 
Intramuscular Use after dilution. 
Read the package leaflet before use.  
Scan QR code for more information. 

MUST BE DILUTED BEFORE USE: 
Dilute each vial with 1.8 mL sodium chloride 9 mg/mL (0.9%) solution for 
injection.  

Storage condition 
Prior to dilution, store at -90°C to -60°C in the original package in order to protect from light. 
After dilution, store the vaccine at 2°C to 30°C and use within 6 hours. 
Discard any unused vaccine. 

ยาควบคุมพิเศษ 

Reg. No. 1C 8/64 (NBC) 
PC: 
Lot/EXP/SN 
    (ยาส้ินอาย)ุ 
Expiry date at 2°C to 8°C...…………(maximum 1 month; make former expiry date unreadable) 
Manufactured by: 
- Pfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs, Belgium 
- BioNTech Manufacturing Marburg GmbH, Marburg, Germany 
- Polymun Scientific Immunbiologische Forschung GmbH, Klosterneuburg, Austria 
- mibe GmbH Arzneimittel, Brehna, Germany 
- Allergopharma GmbH & Co. KG, Reinbek, Germany 
Released by: 
- Pfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs, Belgium 
- BioNTech Manufacturing GmbH, Mainz, Germany 
Imported by: 
Pfizer (Thailand) Limited 
Bangkok, Thailand 

Scan QR code for more 
information




