แนวทางในการเก็บ บริหารจัดการ และ
วิธีการใชยาที่เหมาะสมสําหรับโคเมอรเนตี
วัคซีนเอ็มอารเอ็นเอโคเมอรเนตีสําหรับปองกันโรคโควิด-19 (นิวคลีโอไซดที่ถูกดัดแปลง) ไดรับอนุญาต
เปนผลิตภัณฑยาแผนปจจุบันสําหรับมนุษยแบบมีเงื่อนไขในสถานการณฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ
ของโรคในประเทศไทย มีขอ บงใชสาํ หรับฉีดเพือ่ กระตุน ใหรา งกายสรางภูมคิ มุ กันในผูท มี่ อี ายุตงั้ แต 12 ป
ขึ้นไป เพื่อปองกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

อายุของยาและขอควรระวังพ�เศษสําหรับการเก็บยา
อายุของยา
ขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใช
ขวดวัคซีนที่แชแข็ง
6 เดือนที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส
สามารถรับวัคซีนในสภาวะแชแข็งที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส หร�อที่อุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียสถึง
-15 องศาเซลเซียส สามารถเก็บวัคซีนที่แชแข็งที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส หร�อที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส
ถึง 8 องศาเซลเซียสก็ ไดเมื่อไดรับวัคซีน
เมือ่ เก็บวัคซีนไวในสภาวะแชแข็งทีอ่ ณ
ุ หภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส สามารถละลายวัคซีนแชแข็งบรรจ� 10 ขวดทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียสเปนเวลา 6 ชัว่ โมง หร�อสามารถเก็บวัคซีนแยกแตละขวดไวทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง
(30 องศาเซลเซียส) เปนเวลา 30 นาที
ขวดวัคซีนที่ละลายจากการแชแข็งแลว
สามารถเก็บและขนสงเปนระยะเวลา 10 สัปดาหที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส ภายในชวงอายุการใชงาน 6 เดือน
• เมื่อนําวัคซีนไปเก็บที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส จะตองจดวันหมดอายุใหมบนกลองบรรจ�ภัณฑภายนอก และควรใชหร�อ
ทิ�งวัคซีนภายในวันหมดอายุใหมนั้น ควรข�ดฆาวันหมดอายุเดิม
• หากไดรบั วัคซีนในสภาวะทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส ควรเก็บวัคซีนนัน้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส
ตรวจดูวาไดมีการเปลี่ยนวันหมดอายุที่อยูบนกลองบรรจ�ภัณฑดานนอกเพ�่อใหแสดงถึงวันหมดอายุของวัคซีนที่ไดแชเย็น และไดมีการข�ดฆา
วันหมดอายุเดิมแลว
กอนใชงาน สามารถเก็บขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใช ไดนานถึง 12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิระหวาง 8 องศาเซลเซียสถึง 30 องศาเซลเซียส
สามารถบร�หารจัดการขวดวัคซีนที่ละลายจากการแชแข็งแลวในหองที่มีแสงสวาง
เมื่อวัคซีนละลายจากการแชแข็งแลว ตองไมนํากลับไปแชแข็งซํ้า

การจัดการกับอุณหภูมินอกเหนือจากที่ระบุในสภาวะจัดเก็บในระหวางชวงการเก็บโดยการแชเย็น
• ขอมูลความคงตัวบงชี้วาขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใชมีความคงตัวนานถึง 10 สัปดาหเมื่อเก็บที่อุณหภูมิจาก -2 องศาเซลเซียสถึง 2 องศา
เซลเซียส ซึ่งรวมอยูในระยะเวลา 10 สัปดาหของการเก็บที่อุณหภูมิระหวาง 2 องศาเซลเซียสและ 8 องศาเซลเซียส
• ขอมูลความคงตัวบงชีว้ า ขวดวัคซีนทีย่ งั ไมเปดใช สามารถเก็บไดเปนเวลานานถึง 24 ชัว่ โมงทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 8 องศาเซลเซียสถึง 30 องศาเซลเซียส
โดยรวมระยะเวลาไมเกิน 12 ชั่วโมงหลังจากเปดใชครั้งแรก
ขอมูลนีม้ วี ตั ถุประสงคใหเปนแนวทางสําหรับบุคลากรทางการแพทยเทานัน้ ในกรณีทอี่ ณ
ุ หภูมอิ อกนอกชวงสภาวะจัดเก็บทีร่ ะบุเปนการชัว่ คราว

แนวทางในการเก็บ บริหารจัดการ และ
วิธีการใชยาที่เหมาะสมสําหรับโคเมอรเนตี
ผลิตภัณฑวัคซีนที่เปดแลว
วัคซีนทีเ่ ปดแลวมีความคงตัวทางเคมีและทางกายภาพสําหรับในขณะใชงาน (in-use stability) เปนเวลา 12 ชัว่ โมง ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 2 องศาเซลเซียส
ถึง 30 องศาเซลเซียส อยางไรก็ตาม ในแงของการปนเปอ นทางจุลชีพ ยกเวนในกรณีทวี่ ธิ กี ารเปดใชวคั ซีนจะปองกันความเสีย่ งของการปนเปอ น
ของจุลินทรีย ควรใชวัคซีนที่เปดแลวทันที หากไมใชทันที เวลาและสภาวะในการเก็บในการใชงานจะถือเปนความรับผิดชอบของผูใช

ขอควรระวังพิเศษในการเก็บยา
•
•
•
•

เก็บวัคซีนไวในตูแชแข็งที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส
เก็บยาไวในบรรจ�ภัณฑเดิมเพ�่อไมใหยาโดนแสง
ในระหวางการเก็บรักษา ใหขวดวัคซีนสัมผัสแสงไฟในหองใหนอยที่สุด และหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดและแสงอัลตราไวโอเลตโดยตรง
สําหรับสภาวะการเก็บยาหลังจากที่ละลายจากการแชแข็งและเปดใชในครั้งแรกแลว ดูหัวขอ อายุของยา

บุคลากรทางการแพทยควรเตร�ยมโคเมอรเนตี
โดยใชเทคนิคปราศจากเชื้อเพ�่อใหมั่นใจถึงการปลอดเชื้อของวัคซีนชนิดกระจายตัวที่เตร�ยม

การตรวจสอบยาโคเมอรเนตี (ComirnatyTM) ขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนิดกระจายตัวสําหรับฉีด
สําหรับผูที่มีอายุตั้งแต 12 ปข�้นไป
ฝาปดสีเทา

• ตรวจสอบวาขวดยามีฝาปดพลาสติกสีเทา
• หากขวดยามีฝาปดพลาสติกสีมวง โปรดดูเอกสารกํากับยาสําหรับโคเมอรเนตีชนิดเขมขนสําหรับ
กระจายตัวสําหรับฉีด ขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส
• หากขวดยามีฝาปดพลาสติกสีสม โปรดดูเอกสารกํากับยาสําหรับโคเมอรเนตีชนิดเขมขนสําหรับกระจายตัว
สําหรับฉีด ขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส

การบร�หารจัดการกอนใชงานยาโคเมอรเนตี (ComirnatyTM) ขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนิดกระจายตัว
สําหรับฉีด สําหรับผูที่มีอายุตั้งแต 12 ปข�้นไป
• หากเก็บขวดวัคซีนสําหรับใชหลายครัง้ ในตูแ ชแข็ง จะตองละลายวัคซีนกอนนําไปใช ละลายวัคซีน
แชแข็งโดยตั้งทิ�งไวที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส อาจใชเวลาละลายจากการ
แชแข็งนาน 6 ชั่วโมง ตรวจดูใหแนใจวาขวดวัคซีนไดละลายจากการแชแข็งอยางสมบูรณแลว
กอนนําไปใชงาน
• แก ไขวันหมดอายุบนกลอง เมื่อยายขวดวัคซีนไปเก็บในสภาวะที่มีอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง
8 องศาเซลเซียส

แนวทางในการเก็บ บริหารจัดการ และ
วิธีการใชยาที่เหมาะสมสําหรับโคเมอรเนตี

เก็บได ไมเกิน 10 สัปดาห
ที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส
ถึง 8 องศาเซลเซียส
จดวันหมดอายุใหมไวบน
กลองบรรจ�ภัณฑ

• สามารถเก็บขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใชที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส
เปนเวลาไมเกิน 10 สัปดาห ภายในชวงอายุการใชงาน 6 เดือน
• หร�ออีกทางหนึ่ง สามารถวางขวดวัคซีนที่แชแข็งแตละขวดใหละลายที่อุณหภูมิไมเกิน
30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที
• กอนใชงาน สามารถเก็บวัคซีนทีย่ งั ไมไดเปดใชไดนานถึง 12 ชัว่ โมงทีอ่ ณ
ุ หภูมไิ มเกิน 30 องศาเซลเซียส
สามารถบร�หารจัดการขวดวัคซีนที่ละลายจากการแชแข็งแลวในหองที่มีแสงสวาง

• ควํ่าขวดวัคซีนข�้นลงชา ๆ อยางเบามือ 10 ครั้งกอนใช หามเขยา
• กอนการผสมใหเขากัน วัคซีนชนิดกระจายตัวที่ละลายจากการแชแข็งแลวอาจมีอนุภาค
สีขาวถึงสีออกเหลืองออนได
• หลังการผสมใหเขากัน วัคซีนควรมีลักษณะของยาชนิดกระจายตัวสีขาวถึงสีออกเหลืองออน
โดยไมมีอนุภาคที่สามารถเห็นไดดวยตาเปลา หามใชวัคซีนหากเห็นวามีอนุภาคหร�อเปลี่ยนสี
ควํ่าชา ๆ 10 ครั้งอยางเบามือ

การเตร�ยมวัคซีนโคเมอรเนตี (ComirnatyTM) ขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนิดกระจายตัวสําหรับฉีด
สําหรับผูที่มีอายุตั้งแต 12 ปข�้นไป ที่ขนาดยา 0.3 มิลลิลิตรสําหรับใชหนึ่งครั้ง

วัคซีนปร�มาตร
0.3 มิลลิลิตร

• โดยใชเทคนิคปราศจากเชื้อ ทําความสะอาดจ�กยางของขวดวัคซีนโดยใชแผนฆาเชื้อสําหรับ
ทําความสะอาดสําหรับใชครั้งเดียว
• ดูดโคเมอรเนตี 0.3 มิลลิลิตรออกจากขวดวัคซีน
- ควรใชกระบอกฉีดยาและ/หร�อเข็มฉีดยาที่มีปร�มาตรยาตกคางตํ่า (low dead-volume)
เพ�่อใหสามารถดูดวัคซีนออกมาจากขวดวัคซีนได 6 โดส กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาที่มีปร�มาตร
ยาตกคางตํ่าควรมีปร�มาตรยาตกคางรวมกันไมมากกวา 35 ไมโครลิตร
- หากใชกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาแบบมาตรฐาน วัคซีนหนึ่งขวดอาจมีปร�มาตรไมเพ�ยงพอสําหรับ
การดูดวัคซีนโดสที่ 6
• ขนาดวัคซีนสําหรับฉีดแตละโดสตองมีปร�มาตร 0.3 มิลลิลิตร
• หากปร�มาณวัคซีนที่เหลืออยูในขวดวัคซีนไมเพ�ยงพอสําหรับการฉีดวัคซีนเต็มโดสที่ขนาด 0.3 มิลลิลิตร
ใหทิ�งขวดวัคซีนและวัคซีนใด ๆ ที่เหลือในขวด
• ทิ�งวัคซีนใด ๆ ที่ไมไดใชภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากเปดใชครั้งแรก จดบันทึกวันที่และเวลาที่ถูกตอง
ไวบนขวดวัคซีน
• หามนําวัคซีนจากหลายขวดวัคซีนมารวมกัน

แนวทางในการเก็บ บริหารจัดการ และ
วิธีการใชยาที่เหมาะสมสําหรับโคเมอรเนตี

แผนการฉีดโคเมอรเนตีประกอบดวยการฉีดวัคซีนเขาทางกลามเนื้อในขนาด 0.3 มิลลิลิตร จํานวน 2 ครั้งที่เปน primary course
การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ควรใหหลังจากการฉีดเข็มแรก 3 สัปดาห
อาจฉีดวัคซีนโคเมอรเนตีเข็มที่ 3 เขาทางกลามเนื้อหลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในผูที่มีอายุ 18 ปข�้นไปอยางนอย 6 เดือน การตัดสินใจวาจะฉีด
วัคซีนโคเมอรเนตีเข็มที่ 3 เมื่อไรและฉีดใหบุคคลในกลุมใดนั้นควรพ�จารณาจากขอมูลดานประสิทธิผลของวัคซีนที่มีอยู โดยคํานึงถึงขอมูล
ความปลอดภัยที่มีอยูอยางจํากัด
แนะนําใหผูที่ไดรับการฉีดโคเมอรเนตีในเข็มแรก ควรไดรับการฉีดกระตุนในเข็มที่ 2 ดวยโคเมอรเนตีเชนเดิมเพ�่อรับวัคซีนชุดแรกใหครบและเพ�่อ
รับการฉีดวัคซีนเพ�่มเติมใด ๆ
ผูที่มีภูมิคุมกันบกพรองอยางรุนแรงที่มีอายุ 12 ปข�้นไป
อาจฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ใหแกผูที่มีภูมิคุมกันบกพรองอยางรุนแรงหลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแลวอยางนอย 28 วัน
ไมมขี อ มูลของการใชวคั ซีนปองกันโรคโคว�ด-19 จากผูผ ลิตรายอืน่ แทนโคเมอรเนตี เพ�อ่ ฉีดวัคซีนใหครบ primary course หร�อเปนวัคซีนเข็มที่ 3
ผูท ี่ไดรบั วัคซีนโคเมอรเนตีแลว 1 เข็ม ควรไดรบั วัคซีนโคเมอรเนตีเข็มที่ 2 เพ�อ่ ใหครบ primary course ของการใหวคั ซีนและเพ�อ่ รับการฉีดวัคซีน
เพ�่มเติมใด ๆ สามารถฉีดวัคซีนโคเมอรเนตีขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนิดเขมขนสําหรับกระจายตัวสําหรับฉีดหลังการเจือจางสลับกับวัคซีน
โคเมอรเนตีขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนิดกระจายตัวสําหรับฉีดได

เพ�่อการปรับปรุงการตรวจสอบยอนกลับของผลิตภัณฑยาชีววัตถุ
ควรบันทึกชื่อและรุนการผลิตของวัคซีนที่ใหอยางชัดเจน

การกําจัดยา
ควรทิ�งผลิตภัณฑยาที่ไมไดใชหร�อของเสียใด ๆ ตามขอกําหนดของทองถิ�น

แนวทางในการเก็บ บริหารจัดการ และ
วิธีการใชยาที่เหมาะสมสําหรับโคเมอรเนตี
COMIRNATY COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified) Formulations Guide
A quick reference to dosing, dilution, and storage information
Formulation

สูตร

Vial

ขวด

Vial Cap Color

สีฝาขวด

Dilute to use, 12 years and older

12 years and older, Ready to use

5 to 11 years old, Dilute to use

12 ปข�้นไป เจ�อจางกอนใช

12 ปข�้นไป พรอมใช

5-11 ปไ เจ�อจางกอนใช

Multi-dose Vial

ขวดแกวสําหรับใชหลายครั้ง

Multi-dose Vial

Multi-dose Vial

ขวดแกวสําหรับใชหลายครั้ง

ขวดแกวสําหรับใชหลายครั้ง

Purple

Grey

Orange

สีมวง

สีเทา

สีสม
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Summary of Product
Characteristics

สรุปลักษณะ
ของผลิตภัณฑ
Dosage

โดส (ขนาดยา)
Dilution

การเจ�อจาง
Amount of Diluent
Needed per Vial

ปร�มาณของสารเจ�อจางที่ตองใชตอขวด
Vial Size

ขนาดขวด
Doses per Vial

ขนาดยา (โดส) ตอขวด
Injection Volume per Dose

ปร�มาณการฉีดตอโดส
Fill Volume per Vial

ปร�มาณตอขวด
Refrigeration Storage Time
(2 °C to 8 °C)

เวลาการจัดเก็บการแชเย็น
(2 องศาถึง 8 องศา)

Freezer Storage Time
(-25 °C to -15 °C)

เวลาการจัดเก็บการแชแข็ง
(-25 องศา ถึง -15 องศา)

ULT Freezer Storage Time
(-90 °C to -60 °C)

เวลาการจัดเก็บการแชแข็ง ULT
(-90 องศา ถึง -60 องศา)
Room Temperature
(8 °C to 30 °C)

อุณหภูมิหอง
(8 องศา ถึง 30 องศา)

After First Puncture
or Dilution (2 °C to 30 °C)

หลังจากการเปดใชหร�อการเจ�อจางครั้งแรก
(2 องศา ถึง 30 องศา)
Package Size

ขนาดบรรจ�

www.comirnatyglobal.com
30 mcg

30 mcg

10 mcg

30 ไมโครกรัม

30 ไมโครกรัม

10 ไมโครกรัม

Dilution required

Dilution NOT required

Dilution required

ตองเจ�อจาง

ไมตองเจ�อจาง

1.8 mL

No dilution

1.3 mL

1.8 มิลลิลิตร

ไมตองเจ�อจาง

1.3 มิลลิลิตร

2 mL

2 มิลลิลิตร

2 mL

2 มิลลิลิตร

ตองเจ�อจาง

2 mL

2 มิลลิลิตร

6 doses per vial (after dilution)

6 doses per vial

10 doses per vial (after dilution)

6 โดสตอขวด (หลังจากเจ�อจาง)

6 โดสตอขวด

10 โดสตอขวด (หลังจากเจ�อจาง)

0.3 mL

0.3 มิลลิลิตร
0.45 mL

0.45 มิลลิลิตร

0.3 mL

0.3 มิลลิลิตร
2.25 mL

2.25 มิลลิลิตร

0.2 mL

0.2 มิลลิลิตร
1.3 mL

1.3 มิลลิลิตร

1 month

10 weeks

10 weeks

1 เดือน

10 สัปดาห

10 สัปดาห

2 weeks within the
9-month shelf life

2 สัปดาหภายในอายุการเก็บรักษา 9 เดือน

DO NOT STORE

หามเก็บ

DO NOT STORE

หามเก็บ

9 months (shelf life)

6 months (shelf life)

6 months (shelf life)

9 เดือน (อายุการเก็บรักษา)

6 เดือน (อายุการเก็บรักษา)

6 เดือน (อายุการเก็บรักษา)

2 hours prior to dilution
(including any thaw time)

12 hours prior to
first puncture

12 hours prior
to dilution

12 ชั่วโมงกอนการเปดใชครั้งแรก

12 ชั่วโมงกอนการเจ�อจาง

2 ชั่วโมงกอนการเจ�อจาง (รวมถึงเวลาละลาย)
Discard 6 hours after dilution

Discard 12 hours after first puncture

Discard 12 hours after dilution

ทิ�งวัคซีนที่ไมไดใชภายใน 6 ชั่วโมง
หลังจากเจ�อจาง

ทิ�งวัคซีนที่ไมไดใชภายใน 12 ชั่วโมง
หลังจากเปดใชครั้งแรก

ทิ�งวัคซีนที่ไมไดใชภายใน 12 ชั่วโมง
หลังจากเจ�อจาง

195 vials

195 ขวด

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโคเมอรเนตี ไดที่

บร�ษัท ไฟเซอร (ประเทศไทย) จํากัด | กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

10 vials

10 ขวด

10 vials

10 ขวด
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