
วัคซีนเอ็มอารเอ็นเอโคเมอรเนตีสําหรับปองกันโรคโคว�ด-19 (นิวคลีโอไซดที่ถูกดัดแปลง) ได�รับอนุญาต
เป�นผลิตภัณฑ�ยาแผนป�จจ�บันสําหรับมนุษย�แบบมีเง�่อนไขในสถานการณ�ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ�
ของโรคในประเทศไทย มีขอบงใชสําหรบัฉีดเพ�อ่กระตุนใหรางกายสรางภมิูคุมกันในผู�ทีม่อีายตุัง้แต� 12 ป�
ข�้นไป เพ�่อปองกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคว�ด-19)

อายุของยาและข�อควรระวังพ�เศษสําหรับการเก็บยา

อายุของยา

ขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใช

ขวดวัคซีนที่แช�แข็ง

12 เดือนที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส
เมื่อไดรับวัคซีนที่แชแข็งที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส จะสามารถเก็บวัคซีนที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง 
-60 องศาเซลเซียสหร�อ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส

เมื่อเก็บวัคซีนไวในตูแชแข็งที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส สามารถละลายวัคซีนแชขนาดบรรจ� 10 ขวด
ไดที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียสเปนเวลา 6 ชั่วโมง หร�อสามารถเก็บวัคซีนแยกแตละขวดไวที่อุณหภูมิหอง 
(ไมเกิน 30 องศาเซลเซียส) เปนเวลา 30 นาที

ขวดวัคซีนที่ละลายจากการแช�แข็งแล�ว

สามารถเกบ็และขนสงเปนระยะเวลา 10 สัปดาหท่ีอณุหภูมิ 2 องศาเซลเซยีสถงึ 8 องศาเซลเซยีส โดยใชวคัซนีภายในอายกุารเก็บรกัษา 12 เดือน

• เมื่อนําวัคซีนไปเก็บที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส จะตองเข�ยนวันหมดอายุใหมบนกลองบรรจ�ภัณฑภายนอก
โดยควรใชหร�อทิ�งวัคซีนภายในวันหมดอายุใหม และข�ดฆาวันหมดอายุเดิม

• หากไดรับวัคซีนที่เก็บที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส ควรเก็บวัคซีนนั้นที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส
วันหมดอายุที่อยูบนกลองบรรจ�ภัณฑดานนอกควรจะถูกเปลี่ยนตามวันหมดอายุของวัคซีนที่ไดแชเย็น และควรจะข�ดฆาวันหมดอายุเดิม

กอนใชงาน สามารถเก็บขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใชไดนานถึง 12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิระหวาง 8 องศาเซลเซียสถึง 30 องศาเซลเซียส

สามารถบร�หารจัดการขวดวัคซีนที่ละลายจากการแชแข็งแลวในหองที่มีแสงสวาง

เมื่อละลายวัคซีนจากการแชแข็งแลว ตองไมนํากลับไปแชแข็งซํ้า

การจัดการกับอุณหภูมิออกนอกชวงที่ระบุในระหวางการเก็บโดยการแชเย็น

• ขอมูลความคงตัวบงชี้วาขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใชมีความคงตัวนานถึง 10 สัปดาหเมื่อเก็บที่อุณหภูมิจาก -2 องศาเซลเซียสถึง 2 องศา
เซลเซียส ซึ่งรวมอยูในระยะเวลา 10 สัปดาหของการเก็บที่อุณหภูมิระหวาง 2 องศาเซลเซียสและ 8 องศาเซลเซียส

• ขอมูลความคงตัวบงชีว้าขวดวคัซนีท่ียังไมเปดใช สามารถเก็บไดเปนเวลานานถงึ 24 ชัว่โมงท่ีอณุหภมู ิ8 องศาเซลเซยีสถงึ 30 องศาเซลเซยีส
โดยรวมระยะเวลาไมเกิน 12 ชั่วโมงหลังจากเปดใชครั้งแรก

ขอมูลนี้มีวัตถุประสงคใหเปนแนวทางสําหรับบุคลากรทางการแพทยเทานั้นในกรณีที่อุณหภูมิออกนอกชวงสภาวะจัดเก็บที่ระบุเปนการชั่วคราว

เทานั้น

แนวทางในการเก็บ บร�หารจัดการ และ
ว�ธีการใช�ยาที่เหมาะสมสําหรับโคเมอร�เนตี



ข�อควรระวังพ�เศษในการเก็บยา

• เก็บวัคซีนไวในตูแชแข็งที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส

• เก็บยาไวในบรรจ�ภัณฑเดิมเพ�่อไมใหยาโดนแสง

• ในระหวางการเก็บรักษา ใหขวดวัคซีนสัมผัสแสงไฟในหองใหนอยที่สุด และหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดและแสงอัลตราไวโอเลตโดยตรง

• สําหรับสภาวะการเก็บวัคซีนหลังจากที่ละลายจากการแชแข็งและเปดใชในครั้งแรกแลว ดูหัวขอ อายุของยา

บุคลากรทางการแพทย�ควรเตร�ยมโคเมอร�เนตี
โดยใช�เทคนิคปราศจากเชื้อเพ�่อให�มั่นใจถึงการปลอดเชื้อของวัคซีนชนิดกระจายตัวที่เตร�ยม

การตรวจสอบยาโคเมอร�เนตี (ComirnatyTM) ขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนิดกระจายตัวสําหรับฉีด 
สําหรับผู�ที่มีอายุตั้งแต� 12 ป�ข�้นไป

• ตรวจสอบวาขวดยามีฝาปดพลาสติกสีเทา

• หากขวดยามีฝาปดพลาสติกสีมวง ดูเอกสารกํากับยาสําหรับโคเมอรเนตี ชนิดเขมขนสําหรับ
กระจายตัวสําหรับฉีด ขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส

• หากขวดยามีฝาปดพลาสติกสสีม ดูเอกสารกาํกับยาสําหรบัโคเมอรเนตี ชนิดเขมขนสําหรบักระจายตัว
สําหรับฉีด ขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส

• หากขวดยามีฝาปดพลาสติกสีแดง ดูเอกสารกํากับยาสําหรับโคเมอรเนตี ชนิดเขมขน
สําหรับกระจายตัวสําหรับฉีด ขนาด 3 ไมโครกรัม/โดส

ฝาปดสีเทา

 ผลิตภัณฑวัคซีนที่เปดแลว

วคัซนีท่ีเปดแลวมีความคงตัวทางเคมีและทางกายภาพสําหรบัในขณะใชงาน (in-use stability) เปนเวลา 12 ชัว่โมง ท่ีอณุหภมิู 2 องศาเซลเซยีส
ถึง 30 องศาเซลเซียส ซึ่งรวมระยะเวลาในการขนสงไมเกิน 6 ชั่วโมง อยางไรก็ตาม ในแงของการปนเปอนทางจ�ลชีพ ยกเวนในกรณีที่ว�ธีการเปด
ใชวคัซนี จะปองกนัความเสีย่งของการปนเปอนของจ�ลินทร�ย ควรใชวัคซีนที่เปดแลวทันที หากไมใชทันที เวลาและสภาวะในการเก็บในการใชงาน
จะถือเปนความรับผิดชอบของผูใช

การบร�หารจัดการก�อนใช�งานยาโคเมอร�เนตี (ComirnatyTM) ขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนิดกระจายตัว
สําหรับฉีด สําหรับผู�ที่มีอายุตั้งแต� 12 ป�ข�้นไป

• หากเกบ็ขวดวคัซนีสําหรบัใชหลายครัง้ในตูแชแขง็ จะตองละลายวคัซนีกอนนําไปใช ละลายวคัซนี
แชแข็งโดยต้ังทิ�งไวท่ีอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส อาจใชเวลาละลายจากการ
แชแข็งนาน 6 ชั่วโมง ตรวจดูใหแนใจวาขวดวัคซีนไดละลายจากการแชแข็งอยางสมบูรณแลว
กอนนําไปใชงาน

• แกไขวันหมดอายุบนกลอง เมื่อยายขวดวัคซีนไปเก็บในสภาวะท่ีมีอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง
8 องศาเซลเซียส

แนวทางในการเก็บ บร�หารจัดการ และ
ว�ธีการใช�ยาที่เหมาะสมสําหรับโคเมอร�เนตี

หามเจือจาง



การเตร�ยมวัคซีนโคเมอร�เนตี (ComirnatyTM) ขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนิดกระจายตัวสําหรับฉีด 
สําหรับผู�ที่มีอายุตั้งแต� 12 ป�ข�้นไป ที่ขนาดยา 0.3 มิลลิลิตรสําหรับใช�หนึ่งครั้ง

•   ควํ่าขวดวัคซีนข�้นลงชา ๆ อยางเบามือ 10 ครั้งกอนใช หามเขยา

•   กอนการผสมใหเขากัน วัคซีนชนิดกระจายตัวที่ละลายจากการแชแข็งแลวอาจมีอนุภาค
    สีขาวถึงสีออกเหลืองออนได 

•   หลังการผสมใหเขากัน วัคซีนควรมีลักษณะของยาชนิดกระจายตัวสีขาวถึงสีออกเหลืองออน
    โดยไมมีอนุภาคที่สามารถเห็นไดดวยตาเปลา หามใชวัคซีนหากเห็นวามีอนุภาคหร�อเปลี่ยนสีควํ่าชา ๆ 10 ครั้ง

อยางเบามือ

•   โดยใชเทคนิคปราศจากเชื้อ ทําความสะอาดจ�กยางของขวดวัคซีนโดยใชแผนฆาเชื้อสําหรับ
    ทําความสะอาดสําหรับใชครั้งเดียว

•   ดูดโคเมอรเนตี 0.3 มิลลิลิตรออกจากขวดวัคซีน
     -  ควรใชกระบอกฉีดยาและ/หร�อเข็มฉีดยาที่มีปร�มาตรยาตกคางตํ่า (low dead-volume) 
         เพ�่อใหสามารถดูดวัคซีนออกมาจากขวดวัคซีนได 6 โดส กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาที่มีปร�มาตร
         ยาตกคางตํ่าควรมีปร�มาตรยาตกคางรวมกันไมเกิน 35 ไมโครลิตร
     -  หากใชกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาแบบมาตรฐาน วัคซีนหนึ่งขวดอาจมีปร�มาตรไมเพ�ยงพอสําหรับ
         การดูดวัคซีนโดสที่ 6 

•   ขนาดวัคซีนสําหรับฉีดแตละโดสตองมีปร�มาตร 0.3 มิลลิลิตร

•   หากปร�มาณวัคซีนที่เหลืออยูในขวดวัคซีนไมเพ�ยงพอสําหรับการฉีดวัคซีนเต็มโดสที่ขนาด 0.3 มิลลิลิตร 
     ใหทิ�งขวดวัคซีนและวัคซีนใด ๆ ที่เหลือในขวด

•   จดบันทึกวันที่และเวลาที่ถูกตองไวบนขวดวัคซีน ทิ�งวัคซีนใด ๆ ที่ไมไดใชภายใน 12 ชั่วโมง
     หลังจากเปดใชครั้งแรก

•   หามนําวัคซีนจากหลายขวดวัคซีนมารวมกัน

วัคซีนปร�มาตร
0.3 มิลลิลิตร

•   สามารถเก็บขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใชที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส
    เปนเวลาไมเกิน 10 สัปดาห และใชวัคซีนไมเกินวันหมดอายุที่พ�มพบนฉลาก

•   หร�ออีกทางหนึ่ง สามารถวางขวดวัคซีนที่แชแข็งแตละขวดใหละลายที่อุณหภูมิไมเกิน 
    30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที 

•   กอนใชงาน สามารถเก็บวคัซนีทีย่งัไมไดเปดใชไดนานถงึ 12 ชัว่โมงท่ีอณุหภมิูไมเกิน 30 องศาเซลเซยีส 
    สามารถบร�หารจัดการขวดวัคซีนที่ละลายจากการแชแข็งแลวในหองที่มีแสงสวาง

เก็บไดไมเกิน 10 สัปดาห
ที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส

ถึง 8 องศาเซลเซียส
จดวันหมดอายุใหมไวบน

กลองบรรจ�ภัณฑ

แนวทางในการเก็บ บร�หารจัดการ และ
ว�ธีการใช�ยาที่เหมาะสมสําหรับโคเมอร�เนตี

 



แนวทางในการเก็บ บร�หารจัดการ และ
ว�ธีการใช�ยาที่เหมาะสมสําหรับโคเมอร�เนตี

เพ�่อการปรับปรุงการตรวจสอบย�อนกลับของผลิตภัณฑ�ยาชีววัตถุ 
ควรบันทึกชื่อและรุ�นการผลิตของวัคซีนที่ให�อย�างชัดเจน

การกําจัดยา

ควรทิ�งผลิตภัณฑ�ยาที่ไม�ได�ใช�หร�อของเสียใด ๆ ตามข�อกําหนดของท�องถิ�น

การฉีดวัคว�น primary course
บุคคลที่มีอายุ 12 ปข�้นไป
แผนการฉีดโคเมอร�เนตีประกอบด�วยการฉีดวัคซีนเข�าทางกล�ามเนื้อในขนาด 0.3 มิลลิลิตร จํานวน 2 ครั้งที่เป�น primary course
การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ควรให�หลังจากการฉีดเข็มแรก 3 สัปดาห�
วัคซีนเข็มกระตุ�น
การฉีดวัคซีนเข็มกระตุนในผูที่มีอายุ 12 ปข�้นไป

ควรฉีดวัคซีนโคเมอรเนตีเข็มกระตุน เขาทางกลามเน้ือต้ังแต 3 เดือนหลังจากฉีดวัคซีน primary course ดวยโคเมอรเนตีในผูท่ีมีอายุ 12 ป 
ข�น้ไป นอกจากน้ียังสามารถฉีดโคเมอรเนตีเปนวัคซีนเข็มกระตุนใหกับผูท่ีมีอายุ 18 ปข�น้ไปซ่ึงไดรับ primary course ที่ประกอบดวยวัคซีน 
mRNA หร�อวัคซีนอะดีโนไวรัลเว็กเตอรชนิดอื่น

ผู�ที่มีภูมิคุ�มกันบกพร�องอย�างรุนแรงที่มีอายุ 12 ป�ข�้นไป
อาจฉีดวัคซีนเข็มท่ี 3 ของ primary course เขาทางกลามเน้ือใหแกผูที่มีภูมิคุมกันบกพรองอยางรุนแรงหลังจากท่ีไดรับวัคซีนเข็มท่ี 2 ไปแลว
อยางนอย 28 วัน 

ยงัไมมขีอมลูของการใชวัคซีนปองกนัโรคโคว�ด-19 จากผูผลติรายอืน่แทนโคเมอรเนต ีเพ�อ่ฉดีวัคซีนใหครบ primary course 
ผูทีไดรับวัคซีนโคเมอรเนตหีนึง่เข็มแลว ควรไดรับวัคซีนโคเมอรเนตตีอ เพ�อ่ใหครบ primary course
สามารถฉดีวัคซีนโคเมอรเนตขีนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนดิเขมขนสาํหรับกระจายตวัสาํหรับฉดีหลงัการเจือจาง (บรรจ�ในขวดแกวท่ีมี
ฝาสีมวง) สลับกับวัคซีนโคเมอรเนตีขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนิดกระจายตัวสําหรับฉีดได (บรรจ�ในขวดแกวท่ีมีฝาสีเทา)
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A quick reference to dosing, dilution, and storage information

COMIRNATY COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified) Formulations Guide

Formulation
สูตร

ขวด

สีฝาขวด

สรุปลักษณะ
ของผลิตภัณฑ�

Vial Multi-dose Vial

Vial Cap Color Orange 

Summary of Product
Characteristics

Dosage 
โดส (ขนาดยา)

Dilution
การเจ�อจาง

Amount of Diluent Needed per Vial
ปร�มาณของสารเจ�อจางที่ต�องใช�ต�อขวด
Vial Size
ขนาดขวด

Doses per Vial
ขนาดยา (โดส) ต�อขวด
Injection Volume per Dose 
ปร�มาณการฉีดต�อโดส

Fill Volume per Vial 
ปร�มาณต�อขวด

Refrigeration Storage Time
(2 °C to 8 °C)
เวลาการจัดเก็บการแช�เย็น
(2 องศาเซลเซียส ถึง 8 องศาเซลเซียส)
Freezer Storage Time
(-25 °C to -15 °C)
เวลาการจัดเก็บการแช�แข็ง
(-25 องศาเซลเซียส ถึง -15 องศาเซลเซียส)
ULT Freezer Storage Time
(-90 °C to -60 °C) 
เวลาการจัดเก็บการแช�แข็ง ULT 
(-90 องศาเซลเซียส ถึง -60 องศาเซลเซียส)
Room Temperature
(8 °C to 30 °C)
อุณหภูมิห�อง 
(8 องศาเซลเซียส ถึง 30 องศาเซลเซียส)
After First Puncture
or Dilution (2 °C to 30 °C)
หลังจากการเป�ดใช�หร�อการเจ�อจางครั้งแรก 
(2 องศาเซลเซียส ถึง 30 องศาเซลเซียส)
Package Size 
ขนาดบรรจ�

 12 years and older, Ready to use

12 ป�ข�้นไป พร�อมใช�

 Dilute to use, 5 to 11 years old

5-11 ป� เจ�อจางก�อนใช�

Dilute to use, 
6 months to 4 years old
6 เดือน - 4 ป� เจ�อจางก�อนใช�

ขวดแก��วสําหรับใช�หลายครั้ง

สีส�ม

Purple

Dilute to use, 12 years and older

12 ป�ข�้นไป เจ�อจางก�อนใช�

สีม�วง

www.comirnatyglobal.com www.comirnatyglobal.com

Multi-dose Vial
ขวดแก��วสําหรับใช�หลายครั้ง

Multi-dose Vial
ขวดแก��วสําหรับใช�หลายครั้ง

Multi-dose Vial

Grey

ขวดแก��วสําหรับใช�หลายครั้ง

สีเทา

www.comirnatyglobal.com

 

6 doses per vial (after dilution)
6 โดสต�อขวด (หลังจากเจ�อจาง)

15 months (shelf life)

15 เดือน (อายุการเก็บรักษา)

30 mcg
30 ไมโครกรัม

Dilution required 
ต�องเจ�อจาง

1.8 mL
1.8 มิลลิลิตร

2 mL
2 มิลลิลิตร

 

0.3 mL
0.3 มิลลิลิตร

0.45 mL
0.45 มิลลิลิตร

1 month

2 weeks within the
12-month shelf life

2 สัปดาห�ภายใน

อายุการเก็บรักษา 12 เดือน

2 hours prior to dilution
(including any thaw time)

2 ชั่วโมงก�อนการเจ�อจาง

(รวมถึงเวลาละลาย)

Discard 6 hours after dilution
ทิ�งวัคซีนที่ไม�ได�ใช�ภายใน 6 ชั่วโมง

หลังจากเจ�อจาง

195 vials 
195 ขวด

1 เดือน

10 doses per vial (after dilution)
10 โดสต�อขวด (หลังจากเจ�อจาง)

12 months (shelf life)

12 เดือน (อายุการเก็บรักษา)

10 mcg
10 ไมโครกรัม

Dilution required 
ต�องเจ�อจาง

1.3 mL
1.3 มิลลิลิตร

2 mL
2 มิลลิลิตร

 

0.2 mL
0.2 มิลลิลิตร

1.3 mL
1.3 มิลลิลิตร

10 weeks

DO NOT STORE

ห�ามเก็บ

12 hours prior
to dilution

12 ชั่วโมง

ก�อนการเจ�อจาง

Discard 12 hours after dilution
ทิ�งวัคซีนที่ไม�ได�ใช�ภายใน 12 ชั่วโมง

หลังจากเจ�อจาง

10 vials 
10 ขวด

10 สัปดาห�

10 doses per vial (after dilution)
10 โดสต�อขวด (หลังจากเจ�อจาง)

12 months (shelf life)

12 เดือน (อายุการเก็บรักษา)

3 mcg
3 ไมโครกรัม

Dilution required 
ต�องเจ�อจาง

2.2 mL
2.2 มิลลิลิตร

2 mL
2 มิลลิลิตร

 

0.2 mL
0.2 มิลลิลิตร

0.4 mL
0.4 มิลลิลิตร

10 weeks

DO NOT STORE

ห�ามเก็บ

12 hours prior
to dilution

12 ชั่วโมง

ก�อนการเจ�อจาง

Discard 12 hours after dilution
ทิ�งวัคซีนที่ไม�ได�ใช�ภายใน 12 ชั่วโมง

หลังจากเจ�อจาง

10 vials 
10 ขวด

10 สัปดาห�

6 doses per vial
6 โดสต�อขวด

12 months (shelf life)

12 เดือน (อายุการเก็บรักษา)

30 mcg
30 ไมโครกรัม

Dilution NOT required
ไม�ต�องเจ�อจาง

No dilution
ไม�ต�องเจ�อจาง

2 mL
2 มิลลิลิตร

 

0.3 mL
0.3 มิลลิลิตร

2.25 mL 
2.25 มิลลิลิตร

10 weeks

DO NOT STORE

ห�ามเก็บ

12 hours prior to 
first puncture

12 ชั่วโมง

ก�อนการเป�ดใช�ครั้งแรก

Discard 12 hours after first puncture
ทิ�งวัคซีนที่ไม�ได�ใช�ภายใน 12  ชั่วโมง

หลังจากเป�ดใช�ครั้งแรก

10 vials 
10 ขวด

10 สัปดาห�

Maroon

สีแดง
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