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

อายุของยาและข�อควรระวังพ�เศษสําหรับการเก็บยา

อายุของยา

ขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใช

ขวดวัคซีนที่แช�แข็ง

15 เดือนเมื่อเก็บที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส
สามารถเก็บและขนสงวคัซนีในขวดท่ียงัไมไดเปดใชท่ีอณุหภูมิ -25 องศาเซลเซยีสถงึ -15 องศาเซลเซียส ไดเพ�ยงครัง้เดียวและตองไมเกิน 2 สปัดาห 
และสามารถนํากลับไปเก็บแชแข็งที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส ได โดยใชวัคซีนภายในอายุการใชงาน 15 เดือน
เม่ือเก็บวคัซนีไวในตูแชแขง็ทีอ่ณุหภมิู -90 องศาเซลเซยีสถงึ -60 องศาเซลเซยีส สามารถละลายวคัซนีแชแขง็ขนาดบรรจ� 195 ขวดที่อุณหภูมิ
2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียสเปนเวลา 3 ชั่วโมง หร�อสามารถละลายวัคซีนแชแข็งแยกแตละขวดที่อุณหภูมิหอง (ไมเกิน 30 องศาเซลเซียส) 
เปนเวลา 30 นาที

ขวดวัคซีนที่ละลายจากการแช�แข็งแล�ว

1 เดือน ที่ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส ภายในอายุการใชงาน 15 เดือน
ภายในชวงอายุการใชงาน 1 เดือน ที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียสนี้ อาจทําการขนสงได แตตองใชระยะเวลาไมเกิน 48 ชั่วโมง 
กอนใชงาน สามารถเก็บขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใชไดนาน 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิสูงถึง 30 องศาเซลเซียส

สามารถบร�หารจัดการขวดวัคซีนที่ละลายจากการแชแข็งแลวในหองที่มีแสงสวาง

เมื่อละลายวัคซีนจากการแชแข็งแลว ตองไมนํากลับไปแชแข็งซํ้า

การจัดการกับอุณหภูมิออกนอกชวงที่ระบุในระหวางการเก็บเมื่อนําวัคซีนออกจากตูแชแข็ง
ขอมูลความคงตัวบงชี้วาวัคซีนในขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใชมีความคงตัวนาน ดังนี้
• 24 ชั่วโมงเมื่อเก็บที่อุณหภูมิจาก -3 องศาเซลเซียสถึง 2 องศาเซลเซียส
• รวม 4 ชั่วโมงเมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียสถึง 30 องศาเซลเซียส ซึ่งรวมถึงระยะเวลา 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิสูงถึง 30 องศาเซลเซียส

ดังที่ไดแสดงรายละเอียดไวดานบน
ขอมูลนี้มีวัตถุประสงคใหเปนแนวทางสําหรับบุคลากรทางการแพทยในกรณีที่อุณหภูมิออกนอกชวงสภาวะจัดเก็บที่ระบุเปนการชั่วคราวเทานั้น

การขนสงขวดวัคซีนที่ถูกแชแข็งซึ่งเก็บไวที่อุณหภูมิตํ่าเปนพ�เศษ (ตํ่ากวา -60 องศาเซลเซียส)
• ถาดบรรจ�ขวดวัคซีนชนิดมีฝาป�ด มีขวดวัคซีนบรรจ�อยู 195 ขวดซึ่งถูกนําออกมาจากตูแชแข็งที่มีอุณหภูมิตํ่าเปนพ�เศษ

(ตํ่ากวา -60 องศาเซลเซียส) สามารถเก็บไวที่อุณหภูมิสูงถึง 25 องศาเซลเซียสไดนานถึง 5 นาที
• ถาดบรรจ�ขวดวัคซีนชนิดฝาเป�ด หร�อถาดบรรจ�ขวดวัคซีนที่มีขวดวัคซีนบรรจ�อยูนอยกวา 195 ขวดซึ่งถูกนําออกมาจากตูแชแข็ง

ที่มีอุณหภูมิตํ่าเปนพ�เศษ (ตํ่ากวา -60 องศาเซลเซียส) สามารถเก็บไวที่อุณหภูมิสูงถึง 25 องศาเซลเซียสไดนานถึง 3 นาที
• หลังจากที่นําถาดบรรจ�ขวดวัคซีนกลับไปเก็บที่ตูแชแข็งหลังจากสัมผัสอุณหภูมิสูงถึง 25 องศาเซลเซียส จะตองเก็บถาดบรรจ�ขวดวัคซีน

ไวในตูแชแข็งอยางตอเนื่องเปนเวลาอยางนอย 2 ชั่วโมงกอนที่จะนําออกมาจากตูแชแข็งอีกครั้ง
การขนสงขวดวัคซีนที่ถูกแชแข็งซึ่งเก็บไวที่อุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียสถึง -15 องศาเซลเซียส
• ถาดบรรจ�ขวดวัคซีนชนิดมีฝาป�ด มีขวดวัคซีนบรรจ�อยู 195 ขวดซึ่งถูกนําออกมาจากตูแชแข็ง (-25 องศาเซลเซียสถึง -15 องศาเซลเซียส)

สามารถเก็บไวที่อุณหภูมิสูงถึง 25 องศาเซลเซียสไดนานถึง 3 นาที

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



•   ถาดบรรจ�ขวดวัคซีนชนิดฝาเป�ด หร�อถาดบรรจ�ขวดวัคซีนที่มีขวดวัคซีนบรรจ�อยูนอยกวา 195 ขวดซึ่งถูกนําออกมาจากตูแชแข็ง 
    (-25 องศาเซลเซียสถึง -15 องศาเซลเซียส) สามารถเก็บไวที่อุณหภูมิสูงถึง 25 องศาเซลเซียสไดนานถึง 1 นาที

เมื่อนําขวดวัคซีนออกมาจากถาดบรรจ�ขวดวัคซีนแลว ควรปลอยใหละลายจากการแชแข็งสําหรับใชงาน

ผลิตภัณฑวัคซีนที่เจือจางแลว
วคัซนีท่ีเจือจางในสารละลายโซเดยีมคลอไรด 9 มิลลิกรมั/มิลลิลิตร (0.9%) สําหรบัฉดี มคีวามคงตัวทางเคมีและทางกายภาพในขณะใชงาน 
(in-use stability) รวมถงึเวลาในระหวางการขนสง ท่ีอณุหภูมิ 2 องศาเซลเซยีสถงึ 30 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 6 ชัว่โมง อยางไรก็ตาม ในแง
ของการปนเปอนทางจ�ลชพี (ยกเวนในกรณท่ีีว�ธีการเจอืจางวคัซนีจะปองกันความเส่ียงของการปนเปอนของจ�ลินทร�ย) ควรใชวคัซนีทีเ่จอืจาง
แลวทันที หากไมใชทันที เวลาและสภาวะในการเก็บในการใชงานจะถอืเปนความรบัผิดชอบของผูใช

ข�อควรระวังพ�เศษในการเก็บยา

•   เก็บวัคซีนไวในตูแชแข็งที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส
•   เก็บยาไวในบรรจ�ภัณฑเดิมเพ�่อไมใหยาโดนแสง
•   ในระหวางการเก็บรักษา ใหขวดวัคซีนสัมผัสแสงไฟในหองใหนอยที่สุด และหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดและแสงอัลตราไวโอเลตโดยตรง

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

การตรวจสอบยาโคเมอร�เนตี (ComirnatyTM) ขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนิดเข�มข�นสําหรับกระจายตัว
สําหรับฉีด สําหรับผู�ที่มีอายุตั้งแต� 12 ป�ข�้นไป   

•   ตรวจสอบวาขวดยามีฝาปดพลาสติกสีมวง

•   หากขวดยามีฝาปดพลาสติกสีเทา ดูเอกสารกํากับยาสําหรับโคเมอรเนตี ชนิดกระจายตัวสําหรับ
    ฉีดขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส

•   หากขวดยามีฝาปดพลาสติกสีสม ดูเอกสารกํากับยาสําหรับโคเมอรเนตี ชนิดเขมขนสําหรับกระจาย
    ตัวสําหรับฉีด ขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส

•   หากขวดยามีฝาปดพลาสติกสีแดง ดูเอกสารกํากับยาสําหรับโคเมอรเนตี 
    ชนิดเขมขนสําหรับกระจายตัวสําหรับฉีด ขนาด 3 ไมโครกรัม/โดส

การละลายก�อนการเจ�อจางยาโคเมอร�เนตี (ComirnatyTM)  ขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนิดเข�มข�น
สําหรับกระจายตัวสําหรับฉีด สําหรับผู�ที่มีอายุตั้งแต� 12 ป�ข�้นไป  

ไมเกิน 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิหอง
(สูงถึง 30 องศาเซลเซียส)

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

สําหรับสภาวะการเก็บวัคซีนหลังจากที่ละลายจากการแชแข็งและเจือจางผลิตภัณฑยาแลว ดูหัวขอ อายุของยา 

•   ขวดวัคซีนสําหรับใชหลายครั้งถูกเก็บในตูแชแข็งและจะตองละลายวัคซีนกอนเจือจาง โดยนําวัคซีนวางไว
    ในสภาวะที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียสอาจใชเวลาละลายบรรจ�ภัณฑท่ีมีขวดวัคซีน
    บรรจ�อยู 195 ขวดนาน 3 ชัว่โมง หร�ออกีทางหน่ึงสามารถวางขวดวคัซนีท่ีแชแขง็ใหละลายไวไดท่ีอณุหภมิู
    สูงถึง 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาทีสําหรับการใชทันที 

•   ทั้งนี้ สามารถเก็บวัคซีนที่ยังไมไดเปดใชที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียสเปนเวลาไมเกิน 
     1 เดือนโดยใชวัคซีนไมเกินวันหมดอายุที่พ�มพบนฉลาก ภายในชวงอายุการใชงาน 1 เดือนที่อุณหภูมิ 
     2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียสนี้ อาจทําการขนสงได แตตองใชระยะเวลาไมเกิน 48 ชั่วโมง

ฝาปดสีมวง

หลังเจ�อจาง



•   จะตองเจือจางวัคซีนที่ละลายจากการแชแข็งแลวในขวดเดิมดวยสารละลายโซเดียมคลอไรด 
    9 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (0.9%) ปร�มาตร 1.8 มิลลิลิตร โดยใชเข็มฉีดยาชนิด 21 gauge 
    หร�อเข็มฉีดยาที่มีปลายแคบกวาและใชเทคนิคปราศจากเชื้อ

•   นําวัคซีนที่ละลายจากการแชแข็งแลวไปวางในอุณหภูมิหอง กอนใชสามารถเก็บขวดวัคซีนที่ยังไมได
    เปดใชไดนานถึง 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิไมเกิน 30 องศาเซลเซียส สามารถบร�หารจัดการวัคซีนที่ละลาย
    จากการแชแข็งแลวในหองที่มีแสงสวาง 

•   ควํ่าขวดวัคซีนข�้นลงชา ๆ อยางเบามือ 10 ครั้งกอนที่จะเจือจาง หามเขยา

•   กอนเจือจาง วัคซีนชนิดเขมขนสําหรับกระจายตัวที่ละลายจากการแชแข็งแลวอาจมีอนุภาคสีขาวถึง
    สีออกเหลืองออนได 

•   ปรับความดันในขวดวัคซีนใหสมดุลกอนดึงเข็มฉีดยาออกจากขวดวัคซีน โดยดูดอากาศปร�มาตร
    1.8 มิลลิลิตรเขาไปในกระบอกฉีดยาเปลา

•   ควํ่าขวดวัคซีนชนิดกระจายตัวที่เจือจางแลวข�้นลงชา ๆ อยางเบามือ 10 ครั้ง หามเขยา

•   วัคซีนที่เจือจางแลวควรมีลักษณะเปนวัคซีนชนิดกระจายตัวที่มีสีขาวถึงสีออกเหลืองออน 
    (off-white) ซึ่งไมมีอนุภาคที่สามารถเห็นไดดวยตาเปลา หามใชวัคซีนที่เจือจางแลวหากเห็นวา
    มีอนุภาคหร�อเปลี่ยนสี 

•   ควรแกไขวันที่และเวลาที่ถูกตองไวบนขวดวัคซีนที่เจือจางแลว

•   หลังจากเจือจาง ใหเก็บวัคซีนไวที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 30 องศาเซลเซียสและ
    ใชวัคซีนภายใน 6 ชั่วโมงรวมเวลาการขนสงใด ๆ

•   หามแชแข็งหร�อเขยาวัคซีนชนิดกระจายตัวที่เจือจางแลว หากนําไปแชเย็น ควรทิ�งวัคซีน
    ชนิดกระจายตัวที่เจือจางแลวใหมีอุณหภูมิหองกอนนําไปใช

ควํ่าชา ๆ 10 ครั้งอยางเบามือ

 สารละลายโซเดียมคลอไรด
9 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (0.9%) ชนิดฉีด

ปร�มาตร 1.8 มิลลิลิตร

ดึงกานกระบอกฉีดยา
กลับข�้นมาที่ 1.8 มิลลิลิตร

เพ�่อดึงอากาศออกจากขวด

แกไขวันที่และเวลาที่ถูกตองและ 
ใชวัคซีนภายใน 6 ชั่วโมงหลังเจือจาง 

ไมเกิน 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิหอง 
(สูงถึง 30 องศาเซลเซียส)

การเจ�อจางยาโคเมอร�เนตี (ComirnatyTM) ขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนิดเข�มข�นสําหรับกระจายตัวสําหรับฉีด
สําหรับผู�ที่มีอายุตั้งแต� 12 ป�ข�้นไป

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

เวลา
ที่ตองทิ�ง



แนวทางในการเก็บ บร�หารจัดการ และ
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การเตร�ยมวคัซีนโคเมอร�เนตี (ComirnatyTM) ขนาด 30 ไมโครกรมั/โดส ชนดิเข�มข�นสําหรบักระจายตัวสําหรบัฉีด
สําหรับผู�ที่มีอายุตั้งแต� 12 ป�ข�้นไป ที่ขนาดยา 0.3 มิลลิลิตร สําหรับใช�หนึ่งครั้ง   

• หลังจากเจอืจาง จะมีวคัซนีบรรจ�ในขวดวคัซนี 2.25 มิลลิลิตร ซึง่จะสามารถดดูวคัซนีโดสละ 0.3 มิลลิลิตร
จากขวดวัคซีนได 6 โดส

• ใชเทคนิคปราศจากเชื้อ ทําความสะอาดจ�กยางของขวดวัคซีนโดยใชแผนฆาเชื้อ สําหรับทําความสะอาด
สําหรับใชครั้งเดียว

• ดูดโคเมอรเนตี 0.3 มิลลิลิตรออกจากขวดวัคซีน
-  ควรใชกระบอกฉีดยาและ/หร�อเข็มฉีดยาที่มีปร�มาตรยาตกคางตํ่า (low dead-volume)

         เพ�่อใหสามารถดูดวัคซีนออกมาจากขวดวัคซีนได 6 โดส กระบอกฉีดยา และเข็มฉีดยาที่มีปร�มาตร
         ยาตกคางตํ่าควรมีปร�มาตรยาตกคางไมมากกวา 35 ไมโครลิตร

 -  หากใชกระบอกฉดียาและเขม็ฉีดยาแบบมาตรฐาน วคัซนีหน่ึงขวดอาจมีปร�มาตรไมเพ�ยงพอสําหรบัการ
         ดูดวัคซีนโดสที่ 6 

• ขนาดวัคซีนสําหรับฉีดแตละโดสตองมีปร�มาตร 0.3 มิลลิลิตร

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

• ทิ�งวัคซีนใด ๆ ที่ไมไดใชภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากเจือจาง

• หามนําวัคซีนจากหลายขวดวัคซีนมารวมกัน

ดูดวัคซีนที่เจือจางแลว 
0.3 มิลลิลิตร

การฉีดวัคซีน primary course
บุคคลที่มีอายุ 12 ปข�้นไป

แผนการฉีดโคเมอร�เนตีประกอบด�วยการฉีดวัคซีนหลังเจ�อจางยาแล�วเข�าทางกล�ามเนื้อในขนาด 0.3 มิลลิลิตร จํานวน 2 ครั้ง 
ที่เป�น primary course การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ควรให�หลังจากการฉีดเข็มแรก 3 สัปดาห�
วัคซีนเข็มกระตุ�น
การฉีดวัคซีนเข็มกระตุนในผูที่มีอายุ 12 ปข�น้ไป
ควรฉดีวัคซีนโคเมอรเนตเีข็มกระตุนเขาทางกลามเนือ้ตัง้แต 3 เดือนหลงัจากฉดีวัคซีน primary course ดวยโคเมอรเนตใีนผูทีม่อีาย ุ12 ปข�น้ไป 
นอกจากนีย้งัสามารถฉดีโคเมอรเนตเีปนวัคซีนเข็มกระตุนใหกบัผูทีม่อีาย ุ18 ปข�น้ไปซึง่ไดรับ primary course ทีป่ระกอบดวยวัคซีน mRNA 
หร�อวัคซีนอะดีโนไวรัลเว็กเตอรชนิดอื่น

ผู�ที่มีภูมิคุ�มกันบกพร�องอย�างรุนแรงที่มีอายุ 12 ป�ข�้นไป
อาจฉดีวัคซีนเข็มที่ 3 สําหรับ primary course เขาทางกลามเนือ้ใหแกผูทีม่ภีูมิคุมกนับกพรองอยางรุนแรงหลงัจากทีไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแลว 
อยางนอย 28 วัน
ยงัไมมขีอมูลของการใชวัคซีนปองกันโรคโคว�ด-19 จากผูผลติรายอืน่แทนโคเมอรเนตี เพ�อ่ฉดีวัคซีนใหครบ primary course ผูทีไ่ดรับวัคซีน 
โคเมอรเนตหีนึง่เข็มแลว ควรไดรับวัคซีนโคเมอรเนตตีอ เพ�อ่ใหครบ primary course
สามารถฉีดวัคซีนโคเมอรเนตีขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนิดเขมขนสําหรับกระจายตัวสําหรับฉีดหลังการเจือจาง (บรรจ�ในขวดแกวที่มีฝาสีมวง) 
สลับกับวัคซีนโคเมอรเนตีขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนิดกระจายตัวสําหรับฉีดได (บรรจ�ในขวดแกวที่มีฝาสีเทา)

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

เพ�่อการปรับปรุงการตรวจสอบย�อนกลับของผลิตภัณฑ�ยาชีววัตถุ 
ควรบันทึกชื่อและรุ�นการผลิตของวัคซีนที่ให�อย�างชัดเจน
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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
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Multi-dose Vial
ขวดแก��วสําหรับใช�หลายครั้ง

Multi-dose Vial
ขวดแก��วสําหรับใช�หลายครั้ง

Multi-dose Vial

Grey

ขวดแก��วสําหรับใช�หลายครั้ง

สีเทา
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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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HANITO
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HANITO
Highlight




