แนวทางในการเก็บ บริหารจัดการ และ
วิธีการใชยาที่เหมาะสมสําหรับโคเมอรเนตี
วัคซีนเอ็มอารเอ็นเอโคเมอรเนตีสําหรับปองกันโรคโควิด-19 (นิวคลีโอไซดที่ถูกดัดแปลง) ไดรับอนุญาต
เปนผลิตภัณฑยาแผนปจจุบันสําหรับมนุษยแบบมีเงื่อนไขในสถานการณฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ
ของโรคในประเทศไทย มีขอบงใชสําหรับฉีดเพื่อกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันในในเด็กที่มีอายุ 5 ถึง
11 ป เพื่อปองกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

อายุของยาและขอควรระวังพ�เศษสําหรับการเก็บยา
อายุของยา
ขวดวัคซีนที่ยังไม ไดเปดใช
ขวดวัคซีนที่แชแข็ง
6 เดือนเมื่อเก็บที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส
เมื่อไดรับวัคซีนที่แชแข็ง จะสามารถเก็บวัคซีนที่แชแข็งไดที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียสหร�อ
2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส
เมื่อเก็บวัคซีนไวในตูแชแข็งที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส สามารถละลายวัคซีนแชแข็งขนาดบรรจ� 10 ขวดไดที่อุณหภูมิ
2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียสเปนเวลา 4 ชั่วโมง หร�อสามารถละลายวัคซีนแชแข็งแตละขวด ที่อุณหภูมิหอง (สูงถึง 30 องศาเซลเซียส)
เปนเวลา 30 นาที
ขวดวัคซีนที่ละลายจากการแชแข็งแลว
เมื่อนําวัคซีนออกมาจากตูแชแข็งแลว อาจเก็บขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใชโดยการแชเย็นที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส
เปนเวลาไมเกิน 10 สัปดาหภายในชวงอายุการใชงาน 6 เดือน
• เมื่อนําวัคซีนไปเก็บที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส จะตองเข�ยนวันหมดอายุใหมบนกลองบรรจ�ภัณฑภายนอก โดยควรใช
หร�อทิ�งวัคซีนภายในวันหมดอายุใหมและข�ดฆาวันหมดอายุเดิม
• หากไดรับวัคซีนที่เก็บที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส ควรเก็บวัคซีนไวที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส
ตรวจดูวา ไดมกี ารเปลีย่ นวันหมดอายุทอี่ ยูบ นกลองบรรจ�ภณ
ั ฑดา นนอกตามวันหมดอายุของวัคซีนที่ไดแชเย็น และข�ดฆาวันหมดอายุเดิมแลว
ขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใชสามารถเก็บไวที่อุณหภูมิระหวาง 8 องศาเซลเซียสและ 30 องศาเซลเซียสไดนานถึง 12 ชั่วโมง
เมื่อละลายวัคซีนจากการแชแข็งแลว ตองไมนํากลับไปแชแข็งซํ้า

การจัดการกับอุณหภูมิออกนอกชวงที่ระบุในระหวางการเก็บโดยการแชเย็น
• ขอมูลความคงตัวบงชี้วาขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใชมีความคงตัวนานถึง 10 สัปดาหเมื่อเก็บที่อุณหภูมิจาก -2 องศาเซลเซียสถึง
2 องศาเซลเซียส ซึ่งรวมอยูในระยะเวลา 10 สัปดาหของการเก็บที่อุณหภูมิระหวาง 2 องศาเซลเซียสและ 8 องศาเซลเซียส
• ขอมูลความคงตัวบงชี้วาขวดวัคซีนที่ยังไมเปดใช สามารถเก็บไดเปนเวลานานถึง 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียสถึง 30 องศาเซลเซียส
โดยรวมระยะเวลาไมเกิน 12 ชั่วโมงหลังจากเปดใชครั้งแรก
ขอมูลนี้มีวัตถุประสงคใหเปนแนวทางสําหรับบุคลากรทางการแพทยเทานั้นในกรณีที่อุณหภูมิออกนอกชวงสภาวะจัดเก็บที่ระบุเปนการ
ชั่วคราวเทานั้น

ผลิตภัณฑวัคซีนที่เจือจางแลว
วัคซีนที่เจือจางในสารละลายโซเดียมคลอไรด 9 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (0.9%) สําหรับฉีด มีความคงตัวทางเคมีและทางกายภาพในขณะใชงาน
(in-use stability) ที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ชั่วโมง อยางไรก็ตาม ในแงของการปนเปอนทางจ�ลชีพ
ควรใชผลิตภัณฑทันที หากไมใชทันที เวลาและสภาวะในการเก็บในการใชงานจะถือเปนความรับผิดชอบของผูใช

แนวทางในการเก็บ บริหารจัดการ และ
วิธีการใชยาที่เหมาะสมสําหรับโคเมอรเนตี
ขอควรระวังพ�เศษในการเก็บยา
•
•
•
•

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

บุคลากรทางการแพทยควรเตร�ยมโคเมอรเนตีขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส
โดยใชเทคนิคปราศจากเชื้อเพ�่อใหมั่นใจถึงการปลอดเชื้อของวัคซีนชนิดกระจายตัวที่เตร�ยม

การตรวจสอบยาโคเมอรเนตี (ComirnatyTM) ขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส ชนิดเขมขนสําหรับกระจายตัวสําหรับฉีด
(สําหรับเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ป)
ฝาปดสีสม

10 ไมโครกรัม

• ตรวจสอบวาขวดยามีฝาปดพลาสติกสีสม
• หากขวดยามีฝาปดพลาสติกสีมวง โปรดดูเอกสารกํากับยาสําหรับโคเมอรเนตีชนิดเขมขนสําหรับ
กระจายตัวสําหรับฉีด ขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส
• หากขวดยามีฝาปดพลาสติกสีเทา โปรดดูเอกสารกํากับยาสําหรับโคเมอรเนตีขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส
สําหรับกระจายตัวสําหรับฉีด

การบร�หารจัดการกอนการใชโคเมอรเนตี (ComirnatyTM) ขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส ชนิดเขมขน
สําหรับกระจายตัวสําหรับฉีด สําหรับเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ป

เก็บได ไมเกิน 10 สัปดาห
ที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส
ถึง 8 องศาเซลเซียส

• หากเก็บขวดวัคซีนสําหรับใชหลายครั้งในตูแชแข็ง จะตองละลายวัคซีนกอนนําไปใช ละลายวัคซีนแชแข็ง
โดยตั้งทิ�งไวที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส อาจใชเวลาละลายบรรจ�ภัณฑที่มีขวดวัคซีน
บรรจ�อยู 10 ขวด นาน 4 ชั่วโมง ตรวจดูใหแนใจวาขวดวัคซีนไดละลายจากการแชแข็งอยางสมบูรณแลว
กอนนําไปใชงาน
• แกไขวันหมดอายุบนกลอง เมือ่ ยายขวดวัคซีนไปเก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส
• สามารถเก็บขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใชที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส เปนเวลาไมเกิน
10 สัปดาห ภายในระยะเวลาใชงาน 6 เดือน
• หร�ออีกทางหนึง่ สามารถวางขวดวัคซีนทีแ่ ชแข็งแตละขวดใหละลายทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู ถึง 30 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 30 นาทีสําหรับการใชทันที
• กอนใช วัคซีนที่ยังไมเปดสามารถเก็บได 12 ชั่วโมงที่ 30 องศาเซลเซียส การละลายขวดยาสามารถทําได
ในหองที่มีแสงสวาง

แนวทางในการเก็บ บริหารจัดการ และ
วิธีการใชยาที่เหมาะสมสําหรับโคเมอรเนตี
การผสมใหเขากันกอนเจ�อจางโคเมอรเนตี (ComirnatyTM) ขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส
ชนิดเขมขนสําหรับกระจายตัวสําหรับฉีดสําหรับเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ป
• นําวัคซีนที่ละลายจากการแชแข็งแลวไปวางในอุณหภูมิหอง และควํ่าขวดวัคซีนข�้นลงชา ๆ
อยางเบามือ 10 ครั้งกอนที่จะเจือจาง หามเขยา
• กอนเจือจาง วัคซีนที่ละลายจากการแชแข็งแลวอาจมีอนุภาคสีขาวถึงสีออกเหลืองออนได
ควํ่าชา ๆ 10 ครั้งอยางเบามือ

การเจ�อจางโคเมอรเนตี (ComirnatyTM) ขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส ชนิดเขมขนสําหรับกระจายตัว
สําหรับฉีดสําหรับเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ป

โซเดียมคลอไรด 0.9% ชนิดฉีด
ปร�มาตร 1.3 มิลลิลิตร

• จะตองเจือจางวัคซีนที่ละลายจากการแชแข็งแลวในขวดเดิมดวยสารละลายโซเดียมคลอไรด
9 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (0.9%) ปร�มาตร 1.3 มิลลิลิตร โดยใชเข็มฉีดยาชนิด 21 gauge
หร�อเข็มฉีดยาที่มีปลายแคบกวาและใชเทคนิคปราศจากเชื้อ

• ปรับความดันในขวดวัคซีนใหสมดุลกอนดึงเข็มฉีดยาออกจากขวดวัคซีน โดยดูดอากาศปร�มาตร
1.3 มิลลิลิตรเขาไปในกระบอกฉีดยาเปลา
ดึงกานกระบอกฉีดยา
กลับข�้นมาที่ 1.3 มิลลิลิตร
เพ�่อดึงอากาศออกจากขวด

ควํ่าชา ๆ 10 ครั้งอยางเบามือ

แก ไขวันที่และเวลาที่ถูกตอง
และใชภายใน 12 ชั่วโมงหลังเจือจาง

• ควํ่าขวดวัคซีนชนิดกระจายตัวที่เจ�อจางแลวข�้นลงชา ๆ อยางเบามือ 10 ครั้ง หามเขยา
• วัคซีนที่เจือจางแลวควรเปนวัคซีนชนิดกระจายตัวที่มีสีขาวถึงสีออกเหลืองออน
(off-white) ซึ่งไมมีอนุภาคที่สามารถเห็นไดดวยตาเปลา หามใชวัคซีนที่เจือจางแลวหากเห็นวา
มีอนุภาคหร�อเปลี่ยนสี

• ควรแก ไข วันที่และเวลาที่ถูกตองไวบนขวดวัคซีนที่เจือจางแลว
• หลังจากเจือจาง ใหเก็บวัคซีนไวที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 30 องศาเซลเซียสและใชวัคซีน
ภายใน 12 ชั่วโมง
• หามแชแข็งหร�อเขยาวัคซีนชนิดกระจายตัวที่เจือจางแลว หากนําไปแชเย็น ควรทิ�งวัคซีนชนิด
กระจายตัวที่เจือจางแลวใหมีอุณหภูมิหองกอนนําไปใช

แนวทางในการเก็บ บริหารจัดการ และ
วิธีการใชยาที่เหมาะสมสําหรับโคเมอรเนตี
การเตร�ยมวัคซีนโคเมอรเนตี (ComirnatyTM) สําหรับเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ป ชนิดเขมขนสําหรับกระจายตัวสําหรับฉีด
ที่ขนาดยา 0.2 มิลลิลิตรสําหรับใชหนึ่งครั้ง
• หลังจากเจือจาง จะมีวัคซีนบรรจ�ในขวด 2.6 มิลลิลิตร ซึ่งจะสามารถดูดวัคซีนโดสละ 0.2 มิลลิลิตรจาก
ขวดวัคซีนได 10 โดส
• ใชเทคนิคปราศจากเชื้อ ทําความสะอาดจ�กยางของขวดวัคซีนโดยใชแผนฆาเชื้อสําหรับทําความสะอาด
สําหรับใชครั้งเดียว
• ดูดโคเมอรเนตี 0.2 มิลลิลิตรออกจากขวดวัคซีนสําหรับเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ป
ควรใชกระบอกฉีดยาและ/หร�อเข็มฉีดยาที่มีปร�มาตรยาตกคางตํ่า (low dead-volume) เพ�่อใหสามารถ
ดูดวัคซีนออกมาจากขวดวัคซีนได 10 โดส กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาที่มีปร�มาตรยาตกคางตํ่าควรมี
ปร�มาตรยาตกคางไมมากกวา 35 ไมโครลิตร
หากใชกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาแบบมาตรฐาน วัคซีนหนึ่งขวดอาจมีปร�มาตรไมเพ�ยงพอสําหรับ
การดูดวัคซีนโดสที่ 10
วัคซีนที่เจือจางแลว
0.2 มิลลิลิตร
• ขนาดวัคซีนสําหรับฉีดแตละโดสตองมีปร�มาตร 0.2 มิลลิลิตร
• หากปร�มาณวัคซีนที่เหลืออยูในขวดวัคซีนไมเพ�ยงพอสําหรับการฉีดวัคซีนเต็มโดสที่ขนาด 0.2 มิลลิลิตร
ใหทิ�งขวดวัคซีนและวัคซีนใด ๆ ที่เหลือในขวด
• ทิ�งวัคซีนใด ๆ ที่ไมไดใชภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากเจือจาง
• หามนําวัคซีนจากหลายขวดวัคซีนมารวมกัน
แผนการฉีดโคเมอรเนตีขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส สําหรับเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ป (กลาวคือ เด็กอายุ 5 ปแตไมเกิน 12 ป) ประกอบดวยการฉีด
วัคซีนหลังเจือจางยาแลวเขาทางกลามเนือ้ ในขนาด 0.2 มิลลิลติ ร จํานวน 2 ครัง้ การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ควรใหหลังจากการฉีดเข็มแรก 3 สัปดาห
ผูที่มีภูมิคุมกันบกพรองอยางรุนแรงที่มีอายุ 5 ปข�้นไป
อาจฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ใหแกผูที่มีภูมิคุมกันบกพรองอยางรุนแรงหลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแลวอยางนอย 28 วัน
ยังไมมีขอมูลของการใชวัคซีนปองกันโรคโคว�ด-19 จากผูผลิตรายอื่นแทนโคเมอรเนตี เพ�่อฉีดวัคซีนใหครบ ผูที่ไดรับวัคซีนโคเมอรเนตี
แลว 1 เข็ม ควรไดรับวัคซีนโคเมอรเนตีเข็มที่ 2 เพ�่อใหครบคอรสการใหวัคซีน
ควรใชโคเมอรเนตีขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส สําหรับเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ปเทานั้น

เพ�่อการปรับปรุงการตรวจสอบยอนกลับของผลิตภัณฑยาชีววัตถุ
ควรบันทึกชื่อและรุนการผลิตของวัคซีนที่ใหอยางชัดเจน

การกําจัดยา
ควรทิ�งผลิตภัณฑยาที่ ไม ไดใชหร�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 ป 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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