
 

เอกสารกํากับยาภาษาไทย  
 

PANENZA 
 

น้ํายาแขวนตะกอนสําหรับฉีด  บรรจุในขวดแบบหลายโดส 
 

วัคซีนปองกันการระบาดของไขหวัดใหญ H1N1 (2009) ชนิดเช้ือตาย 
(Pandemic Influenza Vaccine H1N1, split virion, inactivated) 

 
 

อานเอกสารกํากับยาอยางละเอียด  กอนที่ทานจะไดรับการฉีดวัคซีน 
- เก็บเอกสารกํากับยาไว  เพราะทานอาจตองอานอีกครั้ง 

- หากมีคําถามเพิ่มเติมใหสอบถามแพทยหรือพยาบาล 

- หากพบอาการไมพึงประสงคที่รายแรงขึ้นหรือมิไดแจงไวในเอกสารกํากับยาใหแจงแพทย 

 
 

1. PANENZA คืออะไร และใชปองกันโรคใด 
PANENZA เปนวัคซีนสําหรับปองกันการระบาดของไขหวัดใหญH1N1 (2009) (Pandemic influenza) 

Pandemic flu  เปนชนิดของไขหวัดใหญที่เกิดขึ้นทุกๆ 20 – 30 ป และแพรกระจายไปทั่วโลกไดอยางรวดเร็ว อาการของ

โรคจะคลายไขหวัดใหญทั่วไป แตอาจรุนแรงกวา 

 

หลังการฉีดวัคซีนแลว ระบบภูมิคุมกันซึ่งเปนระบบการปองกันของรางกายโดยธรรมชาติจะผลิตแอนติบอดีเพื่อปองกันการ

เกิดโรคไขหวัดใหญ   

สวนประกอบทุกตัวในวัคซีนไมสามารถทําใหเกิดโรคไขหวัดใหญได 

 
2. ขอมูลที่ควรทราบ กอนใช PANENZA 
หามใช PANENZA ในกรณีตอไปนี้ 
- หากเคยมีอาการแพรุนแรงแบบฉับพลันถึงขั้นเปนอันตรายตอชีวิต ตอสวนประกอบใดๆใน PANENZA  (รายชื่อของสาร

ดังกลาวอยูในตอนทายของเอกสารกํากับยา) หรือสวนประกอบใดๆที่อาจมีอยูในปริมาณนอยมากเชน โปรตีนไขหรือไก, 

ovalbumin, นีโอมัยซิน, octoxinol-9, ฟอรมาลดีไฮด  อาการแสดงการแพอาจรวมถึงผ่ืนคันที่ผิวหนัง, หายใจสั้น และหนา

หรือล้ินบวม   อยางไรก็ตามในภาวะที่มีการระบาดใหญ  อาจเปนการเหมาะสมที่ทานควรจะไดรับวัคซีนหากแตตองมีการ

เตรียมพรอมเพื่อใหการรักษาที่เหมาะสมในทันทีหากเกิดอาการแพ 

หากไมแนใจใหปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรกอนไดรับวัคซีน 
ขอควรระวังพิเศษในการใช PANENZA 
- หากเคยมีอาการแพนอกเหนือจากปฏิกิริยาแพที่เปนอันตรายถึงชีวิตตอสวนประกอบใดๆในวัคซีน ตอไธโอเมอรซาล, 

ไข, โปรตีนไก, ovalbumin, นีโอมัยซิน, octoxinol-9, ฟอรมาลดีไฮด (ดูหัวขอ 6. ขอมูลเพิ่มเติม) 
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- หากมีการติดเชื้อรุนแรงพรอมมีไขสูง  (สูงกวา 38  องศาเซลเซียส)  ควรเลื่อนการใหวัคซีนออกไปจนกวารูสึกดีขึ้น   

การติดเชื้อเล็กนอยเชน หวัดไมนาจะเปนปญหา  แพทยจะเปนผูแนะนําวาจะยังคงฉีดวัคซีนไดหรือไม 

- หากทานกําลังตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบการติดเชื้อไวรัสบางชนิด  ในชวงสัปดาหแรกๆหลังการฉีดวัคซีน PANENZA  

ผลของการตรวจเลือดนี้อาจไมถูกตอง  แจงใหแพทยทราบหากทานเพิ่งไดรับวัคซีน  PANENZA 

- เชนเดียวกับวัคซีนอื่น  PANENZA  อาจไมสามารถปองกันโรคในผูที่ฉีดวัคซีนทุกคนได 

ในทุกกรณีแจงใหแพทยหรือพยาบาลทราบ เพราะอาจไมแนะนําใหฉีดวัคซีนหรืออาจใหเล่ือนการฉีดวัคซีนออกไป 

 
การใชวัคซีนรวมกับยาอื่น 
แจงใหแพทยหรือพยาบาลทราบ  หากทานกําลังไดรับหรือเพิ่งไดรับวัคซีนหรือยาอื่นๆ  รวมทั้งยาที่ไดรับโดยไมมีใบส่ัง

แพทย  

ยังไมมีขอมูลการฉีดวัคซีน PANENZA  พรอมกับวัคซีนอื่น 

อยางไรก็ตาม หากไมสามารถหลีกเล่ียงได  ควรใหวัคซีนอื่นคนละขางกับ PANENZA และในกรณีเชนนี้ควรคํานึงถึง

อาการขางเคียงที่อาจรุนแรงขึ้นได 
 
การใชยาในสตรีมีครรภและใหนมบุตร 
แจงใหแพทยทราบหากทานกําลังตั้งครรภหรือคาดวาตั้งครรภหรือวางแผนในการตั้งครรภหรือกําลังใหนมบุตร แพทยควร

ประเมินถึงประโยชน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใหวัคซีนแกสตรีมีครรภ 

 
การขับขี่ยานพาหนะและการใชเครื่องจักรกล 
ไมมีการศึกษาถึงผลกระทบตอความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ หรือการใชเครื่องจักรกล 

วัคซีนไมนาจะมีผลกระทบตอความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ และการใชเครื่องจักรกล 

 
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับสวนประกอบอื่นบางตัวของวัคซีน  PANENZA 
เนื่องจากวัคซีนนี้มีไธโอเมอรซาลเปนวัตถุกันเสีย  ดังนั้นอาจทําใหเกิดปฎิกิริยาแพ  (allergic reaction) ได 

แจงใหแพทยทราบหากทราบวาตนเองแพอะไรบาง 

 
3. ให  PANENZA อยางไร 
 

แพทยหรือพยาบาลจะเปนผูใหวัคซีนตามคําแนะนําอยางเปนทางการของประเทศ (official recommendation) 
 
ใหฉีดวัคซีนเขากลามเนื้อ (โดยปกติใหฉีดบริเวณแขนชวงบน)   

ผูใหญอายุถึง 60 ป, วัยรุนและเด็กอายุ 9 ปขึ้นไป 

ใหวัคซีน 1 โดส ( 0.5 มล.)  

อาจใหวัคซีนโดสที่ 2  ไดโดยใหหางจากโดสแรกอยางนอย 3 สัปดาห 

ผูสูงอายุ  (อายุมากกวา 60 ป) 

ใหวัคซีน 1 โดส ( 0.5 มล.) ตามวันที่กําหนด  และควรใหวัคซีนโดสที่ 2  โดยหางกันอยางนอย 3 สัปดาห 

เด็กอายุ 3 ถึง 8 ป 

ใหวัคซีน 1 โดส ( 0.5 มล.) ตามวันที่กําหนด  และควรใหวัคซีนโดสที่ 2  หางกันอยางนอย 3 สัปดาห 
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เด็กอายุตั้งแต 6 เดือน ถึง 35 เดือน 

ใหวัคซีนครึ่งโดส (ขนาด  0.25 มล.) ตามวันที่กําหนด  และควรใหวัคซีนโดสที่ 2  ขนาด  0.25 มล. โดยหางกันอยางนอย 3 

สัปดาห 

เด็กอายุต่ํากวา 6  เดือน 

ไมแนะนําใหวัคซีน  PANENZA  ในเด็กอายุต่ํากวา 6 เดือน 

 

หากใช PANENZA ฉีดเปนโดสแรก  แนะนําใหฉีด PANENZA  (และมิใชวัคซีนปองกันการระบาดของไขหวัดใหญ H1N1 

ชนิดอื่นๆ) ในครั้งตอไปเพื่อใหครบตามตารางการฉีดวัคซีน 

 
4. อาการไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้น 
เชนเดียวกับยาอื่น  PANENZA  อาจทําใหเกิดอาการไมพึงประสงค แมจะไมไดเกิดในผูปวยทุกราย 

อาจเกิดอาการแพ (allergic reaction) ภายหลังการฉีดวัคซีน  ซึ่งนอยรายนําไปสูอาการช็อก  แพทยควรคํานึงถึงโอกาสใน

การเกิดอาการแพและมีการเตรียมพรอมการรักษาแบบฉุกเฉินในกรณีเหลานี้ 

ไดมีการกําหนดระดับของความถี่ในการเกิดอาการไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นโดยนิยามตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

พบบอยมาก  (very common)  :  พบในผูใชเกินกวา  1  รายจาก 10 ราย 

พบบอย (common) :  พบในผูใช 1 – 10 รายจาก 100  ราย 

พบไมบอย (uncommon) :  พบในผูใช 1 – 10 รายจาก 1,000  ราย 

พบนอย (rare) :  พบในผูใช 1 – 10 รายจาก 10,000  ราย 

พบนอยมาก (very rare) :  พบในผูใชนอยกวา 1 รายจาก 10,000 ราย 

ไมทราบ (not known) : ไมสามารถประเมินความถี่ของการเกิดจากขอมูลที่มีอยูได 

 

จากผลการศึกษาวิจัยทางคลินิกในผูใหญและผูสูงอายุ  พบอาการไมพึงประสงคเหลานี้ : 

พบบอยมาก 

- ปวดศีรษะ, ปวดกลามเนื้อ 

- ปวดบริเวณที่ฉีด 

พบบอย 

- รูสึกไมคอยสบาย, ส่ัน, มีไข 

- บริเวณที่ฉีด  : แดง, บวม 

อาการไมพึงประสงคเหลานี้มักหายไดเองโดยไมตองรับการรักษา ภายใน 1 – 3 วันหลังการเกิดอาการ 

 

จากผลการศึกษาวิจัยทางคลินิกในเด็กและวัยรุน (อายุ 24 เดือนถึง 17 ป)  พบอาการไมพึงประสงคเหลานี้ : 

พบบอยมาก  

- ปวดศีรษะ, ปวดกลามเนื้อ 

- รูสึกไมคอยสบาย, ส่ัน 

- บริเวณที่ฉีดวัคซีน : ปวด, แดง 

พบบอย 
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- มีไข 

- บริเวณที่ฉีด : บวม, แข็ง, ช้ํา (bruising) 

อาการไมพึงประสงคเหลานี้มักหายไดเองโดยไมตองรับการรักษา ภายใน 1 – 3 วันหลังการเกิดอาการ 

 

จากผลการศึกษาวิจัยทางคลินิกในเด็ก (อายุ 6 เดือนถึง 23 เดือน)  พบอาการไมพึงประสงคเหลานี้ : 

พบบอยมาก  

- งวงซึม  (Drowsiness) 

- รองไหผิดปกติ 

- ไมอยากอาหาร 

- หงุดหงิด  (Irritability) 

- บริเวณที่ฉีด : แข็ง, แดง 

พบบอย 

- อาเจียน 

- มีไข 

- บริเวณที่ฉีด : บวม, แข็ง, ช้ํา (bruising) 

อาการไมพึงประสงคดังตอไปนี้เคยเกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญที่ฉีดเปนประจําทุกป ภายในระยะเวลา

เปนวันหรือสัปดาห  ซึ่งอาการเหลานี้อาจเกิดขึ้นไดกับวัคซีน PANENZA 

พบนอยมาก : 

- ปฏิกิริยาทางผิวหนังที่อาจกระจายไปทั่วรางกาย รวมทั้งอาการคันที่ผิวหนัง (คัน, ลมพิษ) และผ่ืน 

- อาการไมพึงประสงคที่เกี่ยวของกับระบบประสาทสวนกลาง 

• ปวดบริเวณเสนประสาท  (neuralgia), 

• ความรูสึกที่แตกตางในการรับรูการสัมผัส, ปวด, รอน และหนาว (paraesthesia), 

• การชักที่เกี่ยวของกับการมีไข 

• ความผิดปกติทางระบบประสาทที่อาจมีผลใหคอแข็ง, สับสน (confusion), ชา (numbness), ปวด และแขนขา

ออนแรง, เสียสมดุลย, สูญเสียการตอบสนองของรางกาย, อัมพาตบางสวนหรือทั่วรางกาย (encephalomyelitis, 

neuritis, Guillain-Barré Syndrome) 

- ปริมาณเกล็ดเลือดลดลงชั่วคราว ซึ่งอาจมีผลทําใหเลือดออกงาย หรือชํ้า (transient thrombocytopenia), การบวม

ของตอมในคอ, รักแร หรือขาหนีบ(transient lymphadenopathy)  แบบชั่วคราว 

- อาการแพ (Allergic reaction) 

• พบนอยรายที่นําไปสูอาการช็อก (ความลมเหลวของระบบหมุนเวียนของโลหิตในการรักษาการไหลเวียนของ

โลหิตใหมีปริมาณเพียงพอตออวัยวะสวนตางๆที่นําไปสูภาวะฉุกเฉินทางการแพทย) 

• รวมทั้งอาการบวม ซึ่งปรากฏชัดที่ศีรษะและคอ, รวมทั้งหนา, ริมฝปาก, ล้ิน, คอ หรือสวนอื่นๆของรางกาย 

(angioedema)  ซึ่งพบนอยรายมาก 

- การอักเสบของหลอดเลือด  (vasculitis) ซึ่งอาจทําใหเกิดผ่ืนที่ผิวหนัง และมีนอยรายที่มีความผิดปกติที่ไตชั่วคราว 

หากพบอาการไมพึงประสงคใดๆ ใหแจงแพทยหรือพยาบาลทราบทันที 

หากพบวาอาการไมพึงประสงคมีความรายแรงเพิ่มขึ้น หรือที่มิไดระบุในเอกสารกํากับยา  ควรแจงใหแพทยทราบ 
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5. เก็บรักษา PANENZA อยางไร 
เก็บวัคซีนใหพนมือและสายตาเด็ก 

หามใช  PANENZA  หลังวันหมดอายุที่แจงไวบนกลองและฉลากขวดหลังคําวา  EXP.  วันที่หมดอายุ คือวันสุดทายของ

เดือนที่ระบุไว 

เก็บวัคซีนในตูเย็นที่อุณหภูมิ 2 ถึง 8  องศาเซลเซียส 

หามแชแข็งวัคซีน   

เก็บขวดวัคซีนไวในกลองเพื่อปองกันแสง 

หลังการเปดขวดวัคซีนครั้งแรกแลว  สามารถใช  PANENZA  ไดภายใน 8 ชั่วโมง  หากเก็บวัคซีนในตูเย็นที่อุณหภูมิ 2 ถึง 

8  องศาเซลเซียส 

ไมควรทิ้งยาไปปะปนกับน้ําเสียหรือขยะในบาน  ควรปรึกษาเภสัชกรหากตองการทิ้งยาที่ไมตองการใชเพื่อชวยปองกัน

ส่ิงแวดลอม 
 
6.   ขอมูลเพ่ิมเติม 
สวนประกอบของ PANENZA 
ตัวยาสําคัญ 

วัคซีนขนาด  0.5 มล. (1 โดส) ประกอบดวยไวรัสไขหวัดใหญ* (split) ชนิดเชื้อตาย  ซึ่งประกอบดวยแอนติเจนที่เทียบเทา

กับสายพันธุ : 

- A/California/7/2009 (H1N1)v – like strain (NYMC X-179A) …………………. 15 ไมโครกรัมของฮีแมกกลูตินิน 
 

* แพรพันธุในไขไก 

วัคซีนนี้เปนไปตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลก และ EU decision  สําหรับภาวะการระบาดใหญทั่วโลก 

(pandemic) 

สวนประกอบอื่นๆ ของวัคซีน  ไดแก ไธโอเมอรซาล (45 ไมโครกรัมตอโดสขนาด 0.5 มล.), โซเดียมคลอไรด, โปตัสเซียม

คลอไรด, ไดโซเดียม ฟอสเฟตไดไฮเดรต, โปตัสเซียมไดไฮโดรเจน ฟอสเฟต  และน้ํากล่ันสําหรับฉีด 

 
ลักษณะยาและการบรรจุ 
PANENZA เปนน้ํายาแขวนตะกอนสําหรับฉีด  ในขวดแกวบรรจุหลายโดส (multidose vial)  (ขวดละ 10 โดส  โดสละ 0.5 

มล.) - กลองละ 10 ขวด 

น้ํายาแขวนตะกอนมีลักษณะเปนของเหลวใส ไมมีสีถึงออกเหลือบ  (colorless limpid to opalescent) 
 
ผูผลิต : 
Sanofi Pasteur – Parc Industriel d’Incarville – F-27100 Val de Reuil – France 

Sanofi Pasteur – Campus Mérieux – 1541, avenue Marcel Mérieux –F69280 Marcy l’Etoile - France 
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ขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับแพทย หรือบุคลากรทางการแพทยเทานั้น : 
เชนเดียวกับวัคซีนชนิดฉีดอื่นๆ ควรมีการเตรียมพรอมเพื่อใหการดูแลรักษาทางการแพทยอยางทันทีและเหมาะสมในกรณีเกิด 

anaphylactic reaction  ซึ่งเกิดนอยมากหลังการฉีดวัคซีน 

 

คําแนะนําในการฉีดวัคซีน : 

จําเปนอยางยิ่งที่ตองปฏิบัติตามแนวทางที่ดีของการปลอดการติดเชื้อ (asepsis) ในทุกขั้นตอนของการใหวัคซีน 

ควรใหวัคซีนมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหองกอนใช  โดยหมุนขวดบรรจุวัคซีนเบาๆดวยมือ 2 ขาง (ไมเกิน 5 นาที) 

เขยาขวดวัคซีนทุกครั้งกอนใช 

ในการดูดวัคซีนแตละโดส  ตองเปลี่ยนกระบอกฉีดที่ปราศจากเชื้อใหมทุกครั้งเพื่อฉีดวัคซีนเขากลาม 

หลังการเปดขวดครั้งแรกแลว  ควรใชวัคซีนในขวดดังกลาวภายใน 8 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการติดตามและทิ้งขวดวัคซีน

แบบหลายโดส  แนะนําใหบันทึกวันที่เปดขวดมาใชครั้งแรกบนฉลากใหชัดเจน 

ตองเก็บขวดวัคซีนแบบหลายโดสที่ใชไปบางสวนในอุณหภูมิที่แนะนําคือ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส (หามเก็บในชองแชแข็ง) 

 

ขวดบรรจุวัคซีนที่มีการใชไปแลวบางสวน ตองทําลายทิ้งทันที  หาก : 

- ขั้นตอนในการดูดวัคซีนไมปราศจากเชื้อ 

- มีขอสงสัยวาขวดวัคซีนดังกลาวอาจมีการปนเปอน 

- มีลักษณะของการปนเปอนที่สังเกตเห็นได  เชนลักษณะของผลิตภัณฑที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

หามฉีดวัคซีนเขาหลอดเลือดโดยตรง 

เพื่อติดตามขอมูลของผลิตภัณฑที่แตละคนไดรับ   ควรบันทึกขอมูลช่ือวัคซีนและเลขที่รุนการผลิตในเอกสารบันทึกหรือโดย 

electronic 

ควรทําลายผลิตภัณฑที่ไมไดใชหรือวัสดุของเสียตามขอกําหนดของประเทศ 

 

ดูเพิ่มเติมหัวขอ 3. ให  PANENZA อยางไร 

 

Rev. 11/2009 
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