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1. โคเมอร์เนตีคืออะไรและใช้เพ่ืออะไร  

โคเมอร์เนตีขนาด 10 ไมโครกรัม/โดสเป�นวัคซีนสำหรับฉีดเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ถึง 
11 ป� เพ่ือป้องกันโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

2. สิ่งทีท่่านต้องทราบก่อนที่จะได้รับโคเมอร์เนตี  

ไม่ควรฉีดโคเมอร์เนต:ี 

• หากท่านแพ้ตัวยาสำคัญหรือส่วนผสมอ่ืนชนิดใดชนิดหนึ่งของวัคซีนนี้ (ดังท่ีได้แสดงไว้ในหัวข้อ 5. ส่วนประกอบ  
ของบรรจุภัณฑ์และข้อมูลอ่ืน ๆ)  

คำเตือนและข้อควรระวัง 

ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลของท่านก่อนท่ีท่านจะได้รับวัคซีนหาก: 
• ท่านเคยมีอาการแพ้รุนแรง หรือมีป�ญหาทางการหายใจหลังจากท่ีฉีดวัคซีนอ่ืนใด หรือหลังจากท่ีท่านได้รับโคเมอร์เนตี

ในอดีต 

• ท่านรู้สึกกระวนกระวายเก่ียวกับข้ันตอนการฉีดวัคซีน หรือเคยหมดสติชั่วคราวหลังจากการฉีดยาด้วยเข็มฉีดยาใด ๆ 

• ท่านมีอาการเจ็บป่วยหรือการติดเชื้อรุนแรงท่ีมีไข้สูงร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถรับวัคซีนได้หากท่านมีไข้ต่ำ
หรือมีการติดเชื้อท่ีทางเดินหายใจส่วนบน เช่น ไข้หวัด 

• ท่านมีป�ญหาท่ีเก่ียวกับการมีเลือดออก ท่านเกิดจ้ำเลือดได้ง่าย หรือท่านใช้ยาท่ีป้องกันการเกิดลิ่มเลือด 

• ท่านมีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอเนื่องมาจากโรค เช่น การติดเชื้อ HIV หรือใช้ยา เช่น คอร์ติโคสเตอรอยด์ซึ่งมีผลต่อ
ระบบภูมิคุ้มกันของท่าน 

พบความเสี่ยงของการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเพ่ิมข้ึนหลังจากการฉีดโคเมอร์เนตี  ภาวะ
เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นเพียงไม่กี ่วันหลังจากการฉีดวัคซีนและส่วนใหญ่เกิดอาการภายใน 2 สัปดาห์ โดยพบได้บ่อย
โดยเฉพาะภายหลังการฉีดวัคซีนเข็มท่ี 2 และพบได้บ่อยในเพศชายวัยหนุ่ม หากท่านมีอาการภายหลังการฉีดวัคซีน เช่น 
หายใจลำบาก ใจสั่น และเจ็บหน้าอก ซ่ึงเป�นอาการของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ท่านควรไป
พบแพทย์ทันที 

เช่นเดียวกับวัคซีนใด ๆ วัคซีนโคเมอร์เนตีอาจไม่ป้องกันผู้ท่ีรับวัคซีนทุกรายจากการติดเชื้อได้อย่างเต็มท่ี และยังไม่ทราบ
แน่ชัดว่าจะป้องกันการติดเชื้อได้เป�นระยะเวลานานเท่าใด 

ท่านอาจได้รับโคเมอร์เนตีเข็มท่ี 3 ซ่ึงการได้รับเข็มท่ี 3 ก็อาจไม่ได้ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 อย่างเต็มท่ีในผู้
ท่ีมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ในกรณีเช่นนี้ ท่านจึงควรป้องกันและหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อต่อไปเพ่ือช่วยป้องกันโรค 
COVID-19 นอกจากนี้ผู้ท่ีใกล้ชิดท่านควรได้รับวัคซีนตามความเหมาะสม โปรดปรึกษาแพทย์เพ่ือรับคำแนะนำท่ี
เหมาะสมในแต่ละบุคคล 

 

 

 

 

 

 

โคเมอร์เนตี (ComirnatyTM) ชนิดเข้มข้นสำหรับกระจายตัวสำหรับฉีด (เจือจางก่อนใช้)  

ขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส 
ช่ือสามัญ: โทซินาเมแรน (Tozinameran) วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA Vaccine) สำหรับป้องกัน

โรคโควิด-19 (นิวคลีโอไซด์ท่ีถูกดัดแปลง) 
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เด็ก 

ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนโคเมอร์เนตีขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส แก่เด็กท่ีมีอายุต่ำกว่า 5 ป� 

มีสูตรตำรับยาสำหรับเด็กทารกและเด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ป� ดูรายละเอียดในเอกสารกำกับยาสำหรับโคเมอร์เนตีขนาด 3 

ไมโครกรัม/โดส ชนิดเข้มข้นสำหรับกระจายตัวสำหรับฉีด 

ยังไม่มีข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของโคเมอร์เนตีในเด็กทารกท่ีอายุต่ำกว่า 6 เดือน 

การใช้ยาอ่ืนร่วมกับโคเมอร์เนตี 

แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรของท่านทราบหากท่านกำลังใช้หรือใช้ยาอื่นใด หรือได้ใช้ยาอื่นใดเมื่อไม่นานมานี้ หรือได้รับ

วัคซีนอ่ืนใดเม่ือไม่นานมานี้ 

การเปล่ียนวัคซีน 

ยังไม่มีข้อมูลของการใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากผู้ผลิตรายอ่ืนแทนโคเมอร์เนตีเพ่ือฉีดให้ครบ primary course ผู้ท่ี

ได้รับวัคซีนโคเมอร์เนตีหนึ่งเข็มแล้ว ควรได้รับวัคซีนโคเมอร์เนตีต่อเพ่ือให้ครบ primary course 

การใช้ยาในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร 

หากท่านกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร คิดว่าอาจเกิดตั้งครรภ์ หรือกำลังวางแผนท่ีจะมีบุตร โปรดขอคำปรึกษา

จากแพทย์หรือเภสัชกรของท่านก่อนรับวัคซีนนี้ 

การขับข่ียานพาหนะและการใช้เครื่องจักรกล 

ผลบางอย่างของการฉีดวัคซีนที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อที่ 4 (ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น) อาจมีผลชั่วคราวต่อความสามารถใน

การขับข่ียานพาหนะหรือการใช้เครื่องจักรกลได้ โปรดรอจนกว่าอาการของผลข้างเคียงเหล่านี้จะหมดไปก่อนท่ีท่านจะขับ

ข่ียานพาหนะหรือใช้เครื่องจักรกล 

3. วิธีการให้โคเมอร์เนตี 

แผนการฉีด โคเมอร์เนตี ประกอบด้วยการฉีดวัคซีนหลังเจือจางยาแล้วเข้าทางกล้ามเนื้อที่บริเวณโคนแขนในขนาด     

0.2 มิลลิลิตร จำนวน 2 ครั้งสำหรับ primary course การฉีดเข็มท่ี 2 ควรให้หลังจากการฉีดเข็มแรก 3 สัปดาห์ 

อาจฉีดวัคซีนโคเมอร์เนตีเข็มกระตุ้นขนาด 10 ไมโครกรัมเข้าทางกล้ามเนื้อหลังจากฉีดวัคซีน primary course ไปแล้ว

อย่างน้อย 6 เดือนในเด็กอายุ 5 ถึง 11 ป� การตัดสินใจว่าจะฉีดวัคซีนโคเมอร์เนตีเข็มกระตุ้นเม่ือไรและฉีดให้บุคคลในกลุ่ม

ใดนั้นควรพิจารณาจากข้อมูลด้านประสิทธิผลของวัคซีนและข้อมูลความปลอดภัยท่ีมีอยู่หากท่านมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

ท่านอาจได้รับโคเมอร์เนตีเข็มท่ี 3 สำหรับ primary course ในระยะเวลาอย่างน้อย 28 วันหลังจากได้รับวัคซีนเข็มท่ี 2  

แนะนำให้มีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดอย่างน้อยท่ีสุด 30 นาทีหลังฉีดวัคซีน ไม่ควรฉีดวัคซีนในเข็มต่อ ๆ ไป ให้กับ

ผู้ท่ีเกิดการแพ้ยาข้ันรุนแรงหลังการฉีดวัคซีนโคเมอร์เนตีในครั้งก่อนหน้า 

หากท่านมีคำถามเพ่ิมเติมใด ๆ เก่ียวกับการใช้โคเมอร์เนตี โปรดสอบถามแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล 

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดข้ึน 

เช่นเดียวกับวัคซีนทุกชนิด โคเมอร์เนตีสามารถก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่าง ๆ ได้ แม้ว่าไม่ได้เกิดข้ึนในทุกรายก็ตาม 
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ผลข้างเคียงท่ีพบบ่อยมาก: อาจเกิดข้ึนมากกว่า 1 ใน 10 ราย 

• บริเวณท่ีฉีดวัคซีน: ปวด บวม    • ปวดกล้ามเนื้อ • ท้องเสีย 

• เหนื่อย • หนาวสั่น • มีไข้ 

• ปวดศีรษะ • ปวดข้อ  

ผลข้างเคียงบางอย่างเกิดข้ึนได้บ่อยกว่าผู้ใหญ่เล็กน้อยในวัยรุ่นอายุ 12 ถึง 15 ป� 

ผลข้างเคียงท่ีพบบ่อย: อาจเกิดข้ึนไม่เกิน 1 ใน 10 ราย 

• ผิวหนังแดงบริเวณท่ีฉีดยา    • คลื่นไส ้ • อาเจียน 

ผลข้างเคียงท่ีพบไม่บ่อย: อาจเกิดข้ึนไม่เกิน 1 ใน 100 ราย 

• ต่อมน้ำเหลืองมีขนาดใหญ่ข้ึน

(พบบ่อยขึ้นหลังได้รับวัคซีน

เข็มกระตุ้น)   

• ปวดแขน • คันบริเวณท่ีฉีดยา 

• รู้สึกไม่สบาย • นอนไม่หลับ • อาการแพ้ เช่น ผื่นหรือคัน 

• ความอยากอาหารลดลง • รู ้สึกอ่อนเพลีย ไม่มี

เรี่ยวแรง ง่วงซึม 

• ภาวะเหงื ่อออกมากผิดปกติ/

เหง่ือออกตอนกลางคืน 

ผลข้างเคียงท่ีพบน้อย: อาจเกิดข้ึนไม่เกิน 1 ใน 1,000 ราย 

• ใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกชั่วคราว    • อาการแพ้ เช่น ลมพิษหรือใบหน้าบวม 

ผลข้างเคียงท่ีพบน้อยมาก: อาจเกิดข้ึนไม่เกิน 1 ใน 10,000 ราย 

• กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ทำให้เกิดอาการหายใจลำบาก ใจสั่น หรือเจ็บหน้าอกได้    

ไม่ทราบความถี ่(ไม่สามารถประเมินได้จากข้อมูลท่ีมีอยู่) 

• อาการแพ้รุนแรง 

• อาการบวมมากท่ีแขนข้างท่ีฉีดวัคซีน 

•  อาการบวมท่ีใบหน้า (อาการบวมท่ีใบหน้าอาจเกิดได้ในผู้ป่วยท่ีเคยได้รับการฉีด facial cosmetic injections 

บริเวณใบหน้า) 

•  ผื่นแพ้ยาชนิด Erythema multiforme 

• ความรู้สึกสัมผัสเพ้ียน 

• ความรู้สึกไวต่อการสัมผัสลดลง 

การรายงานผลข้างเคียง 

หากท่านมีผลข้างเคียงใด ๆ โปรดแจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซ่ึงรวมถึงผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนใด ๆ ท่ีไม่ได้แสดง

ไว้ในคู่มือฉบับนี้ ท่านสามารถช่วยรายงานผลข้างเคียงโดยให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับความปลอดภัยของวัคซีนนี้ 
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5. ส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์และข้อมูลอ่ืน ๆ 

โคเมอร์เนตมีีส่วนประกอบใดบ้าง 

• ตัวยาสำคัญคือ โทซินาเมแรน เป�นวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอโควิด-19 หลังการเจือจาง ในขวดวัคซีนมีวัคซีนบรรจุอยู่ 10 
โดส โดสละ 0.2 มิลลิลิตร โดยแต่ละโดสมี mRNA 10 ไมโครกรัม 

• สว่นประกอบอ่ืน ๆ มีดังต่อไปนี้:  
• ((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 

 
 
 
โคเมอร์เนตมีีลักษณะเป�นอย่างไรและส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์มีอะไรบ้าง 

วัคซีนชนิดกระจายตัวที่มีสีขาวถึงสีออกเหลืองอ่อน (pH: 6.9 - 7.9) บรรจุในขวดแก้วสำหรับใช้หลายครั้งที่มีวัคซีน 10 
โดสในขวดแก้วใสขนาด 2 มิลลิลิตร (แก้ว type I) ท่ีมีจุกยางและฝาป�ดพลาสติกแบบ flip-off สีส้ม ท่ีมีผนึกอลูมิเนียม 
ขนาดบรรจุภัณฑ์: 195 ขวด หรือ 10 ขวด 
อาจไม่ได้จำหน่ายทุกขนาดบรรจุ 
 
 

โปรดดูข้อมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับโคเมอรเ์นตีได้ท่ี www.comirnatyglobal.com 

 

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

PIL rev no.: 9.0 
PIL Date: September 13, 2022  
Reference EU SmPC date: August 05, 2022 
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