
เม็ดเคลือบอะโรมาซิน 25 มก.
exemestane

อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใชย้านี้ เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

- เก็บใบนี้ไว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
- หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม ให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
- ยานี้กําหนดให้คุณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้คนอื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการป่วยของพวกเขาจะ

เหมือนกับคุณก็ตาม
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้นซึ่ง
ไม่ได้ระบุไวใ้นเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

-

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อโรมาซินคืออะไรและใชส้ําหรับอะไร
ข้อควรรูก้่อนใชอ้ะโรมาซิน
วิธีรับประทานอะโรมาซิน
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
วิธีเก็บอโรมาซิน
เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่นๆ

1. อโรมาซนิคืออะไรและใช้สําหรับอะไร

ยาของคุณเรียกว่าอะโรมาซิน Aromasin อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งอะโรมาเทส ยาเหล่านีเ้ข้าไปยุ่งเกี่ยว
กับสารที่เรียกว่าอะโรมาเทส ซึ่งจําเป็นต่อการสร้างฮอร์โมนเพศหญิง เอสโตรเจน โดยเฉพาะในสตรวีัยหมดประจํา
เดือน การลดระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายเป็นวิธกีารรักษามะเร็งเต้านมทีข่ึ้นกับฮอร์โมน

Aromasin ใช้รักษามะเร็งเต้านมระยะแรกขึ้นอยู่กับฮอร์โมนในสตรวีัยหมดประจําเดือนหลังจากได้รับการรักษา
ด้วยยา tamoxifen เป็นเวลา 2-3 ปี

นอกจากนี้ Aromasin ยังใชร้ักษามะเร็งเต้านมขั้นสูงทีข่ึ้นกับฮอร์โมนในสตรีวัยหมดประจําเดือนเมื่อการรักษา
ด้วยยาฮอร์โมนชนิดอื่นไม่ไดผ้ลดีเพียงพอ

2. ข้อควรรูก้่อนใช้อะโรมาซิน

อย่าใช้อะโรมาซิน:
• หากคุณเป็นหรือเคยแพ้ exemestane (สารออกฤทธิใ์นอะโรมาซิน) หรือส่วนผสมอื่นๆ ของยานี้ (ระบไุว้ใน

หัวข้อ 6)
• ถ้าคุณมีไมผ่่าน 'วัยหมดประจําเดือน' แล้ว นั่นคือ คุณยังมีประจําเดือนอยู่

• หากคุณกําลังตั้งครรภ์ มีแนวโน้มว่าจะตั้งครรภห์รือกําลังใหน้มบุตร

คําเตือนและข้อควรระวัง
• พูดคุยกับแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลก่อนรับประทานอะโรมาซิน

• ก่อนการรักษาด้วย Aromasin แพทย์ของคุณอาจต้องการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าสู่วัย
หมดประจําเดือนแล้ว

• การตรวจระดับวิตามินดีเป็นประจําจะทําก่อนการรักษา เนื่องจากระดับของคุณอาจตํ่ามากในระยะเริ่มแรก
ของมะเร็งเต้านม คุณจะได้รับวิตามินดเีสริมหากระดับของคุณตํ่ากว่าปกติ

• ก่อนรับประทานอะโรมาซิน แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับตับหรือไต
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• แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีประวัตหิรือกําลังทุกข์ทรมานจากอาการใดๆ ที่ส่งผลต่อความ
แข็งแรงของกระดูกของคุณ แพทย์ของคุณอาจต้องการวัดความหนาแน่นของกระดูกก่อนและระหว่างการ
รักษาอะโรมาซิน เนื่องจากยาในกลุ่มนีช้่วยลดระดับฮอร์โมนเพศหญิง และอาจส่งผลให้สูญเสียแร่ธาตุในกระดูก 
ซึ่งอาจลดความแข็งแรงของฮอร์โมน

ยาอื่นๆ และอะโรมาซิน
แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากคุณกําลังรับประทาน เพิ่งกําลังรับประทาน หรืออาจกําลังใชย้าอื่น 
ๆ รวมทั้งยาทีไ่ด้รับโดยไม่มใีบสั่งยา.

ไม่ควรให้อะโรมาซินในเวลาเดียวกันกับการบําบัดด้วยฮอร์โมนทดแทน (HRT)

ยาต่อไปนีค้วรใช้อย่างระมัดระวังเมื่อรับประทานอะโรมาซิน แจ้งใหแ้พทย์ทราบหากคุณกําลังใชย้าเช่น:

• ไรแฟมพิซิน (ยาปฏิชีวนะ)
• carbamazepine หรือ phenytoin (ยากันชักที่ใชร้ักษาโรคลมชัก)
• ยาสมุนไพรสาโทเซนต์จอห์น (Hypericum perforatum) หรือสิ่งปรุงแต่งที่ประกอบด้วยมัน

การตั้งครรภ์และให้นมบุตร
อย่าใชอ้ะโรมาซินหากคุณกําลังตั้งครรภห์รือให้นมบุตร หากคุณ
กําลังตั้งครรภห์รือคิดว่ากําลังตั้งครรภ์ ให้แจ้งแพทย์ของคุณ
ปรึกษาเรื่องการคุมกําเนิดกับแพทย์หากมคีวามเป็นไปได้ที่คุณจะตั้งครรภ์

การขับรถและการใชเ้ครื่องจักร
หากคุณรู้สึกง่วง วิงเวียนหรืออ่อนแรงขณะรับประทานอะโรมาซิน คุณไม่ควรพยายามขับหรือใช้เครื่องจักร

อะโรมาซินประกอบด้วยซูโครส โซเดียม และเมทิลพาราไฮดรอกซีเบนโซเอต
• หากคุณไดร้ับแจ้งจากแพทย์ว่าคุณแพน้ํ้าตาลบางชนิด ให้ติดต่อแพทย์ก่อนใช้ยานี้

• ยานี้มีโซเดียมน้อยกว่า 1 มิลลิโมล (23 มก.) ต่อเม็ด กล่าวคือ 'ปราศจากโซเดียม'

• อะโรมาซินมีเมทิลพาราไฮดรอกซีเบนโซเอตจํานวนเล็กน้อย ซึ่งอาจทําให้เกิดอาการแพ้ (อาจล่าช้า) หาก
เกิดเหตุการณน์ีข้ึ้น โปรดติดต่อแพทย์ของคุณ

3. วิธรีับประทานอะโรมาซิน

ผู้ใหญแ่ละผู้ป่วยสูงอายุ
ใช้ยานีต้ามที่แพทย์ของคุณบอกเสมอ ตรวจสอบกับแพทย์ของคุณหากคุณไม่แน่ใจ

ควรรับประทานยาเม็ดอะโรมาซินหลังอาหารในเวลาเดียวกันในแต่ละวัน แพทย์ของคุณจะบอกคุณถึงวิธีการใชอ้ะ
โรมาซินและนานแคไ่หน ปริมาณที่แนะนําคือหนึ่งเม็ด 25 มก. ต่อวัน

หากคุณต้องการไปโรงพยาบาลในขณะที่รับประทานอะโรมาซิน โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทยท์ราบว่าคุณกําลังใช้
ยาอะไรอยู่

ใช้ในเด็ก
อโรมาซินไม่เหมาะสําหรับเด็ก
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หากคุณทานอะโรมาซนิมากกว่าทีค่วร
หากใชย้าเม็ดมากเกินไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ติดต่อแพทย์ทันทหีรือตรงไปทีแ่ผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลทีใ่กล้
ที่สุด แสดงแพ็คเม็ดอะโรมาซินให้พวกเขาดู

หากคุณลืมทานอะโรมาซิน
อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยยาเม็ดที่ลืม
หากคุณลืมนําแท็บเล็ตไปใชท้ันทีทีจ่ําได้ หากใกล้ถึงเวลาที่ต้องให้ยาครั้งต่อไป ใหร้ับประทานในเวลาปกติ

หากคุณหยุดทานอะโรมาซิน
อย่าหยุดทานยาเม็ดแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี เว้นแต่แพทย์จะบอกคุณ
หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยานี้ โปรดติดต่อแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลของคุณ

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานี้สามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใชทุ่กคนที่ได้รับก็ตาม

ภาวะภูมิไวเกิน การอักเสบของตับ (ตับอักเสบ) และการอักเสบของท่อนํ้าดขีองตับซึ่งทําใหเ้กิดสีเหลืองของผิวหนัง 
(โรคตับอักเสบจากนํ้าด)ี อาจเกิดขึ้นได้ อาการต่างๆ ได้แก่ รู้สึกไม่สบายโดยทั่วไป คลื่นไส้ ดีซ่าน (ผิวและตาเป็นสี
เหลือง) คัน ปวดท้องด้านขวา และเบื่ออาหาร ติดต่อแพทย์ของคุณทันทเีพื่อขอคําแนะนําทางการแพทย์อย่างเร่ง
ด่วน หากคุณคิดว่าคุณมอีาการเหล่านี้

โดยทั่วไปแล้ว อะโรมาซินสามารถทนต่อยาได้ดี และผลข้างเคียงต่อไปนีท้ี่สังเกตพบในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วย
อะโรมาซินมักมอีาการไม่รุนแรงหรือปานกลาง ผลข้างเคียงส่วนใหญเ่กี่ยวข้องกับการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน (
เช่น อาการร้อนวูบวาบ)

พบบ่อยมาก: อาจส่งผลกระทบมากกว่า 1 ใน 10 คน
• ภาวะซึมเศร้า
• นอนหลับยาก
• ปวดศีรษะ
• ร้อนวูบวาบ
• เวียนหัว
• รู้สึกป่วย
• เหงื่อออกเพิ่มขึ้น
• ปวดกล้ามเนื้อและข้อ (รวมถึงโรคข้อเข่าเสื่อม ปวดหลัง ข้ออักเสบ และข้อตึง)
• เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

• จํานวนเม็ดเลือดขาวลดลง
• อาการปวดท้อง
• ระดับเอนไซม์ตับสูงขึ้น
• ระดับฮโีมโกลบินในเลือดสูงขึ้น
• ระดับเอนไซม์ในเลือดสูงขึ้นเนื่องจากตับถูกทําลาย
• ความเจ็บปวด

สามัญ: อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10 คน
• เบื่ออาหาร
• กลุ่มอาการอุโมงคข์้อนิ้ว (รวมถึงเข็มหมุดและเข็ม อาการชาและปวดทีม่ือทั้งหมดยกเว้นนิ้วก้อย) หรือ

การรู้สึกเสียวซ่า/มีตุ่มของผิวหนัง
• อาเจียน (ป่วย), ท้องผูก, อาหารไม่ย่อย, ท้องร่วง
• ผมร่วง
• ผื่นทีผ่ิวหนัง ลมพิษ และอาการคัน
• กระดูกบางลงซึ่งอาจลดความแข็งแรง (โรคกระดูกพรุน) ทําใหก้ระดูกหัก (แตกหรือร้าว) ในบาง

กรณี
• มือและเท้าบวม
• เกล็ดเลือดในเลือดลดลง
• ความรู้สึกอ่อนแอ
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ผิดปกติ: อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 100 คน
• ภูมไิวเกิน

หายาก: อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 1,000 คน
• ตุ่มพองเล็กๆ บริเวณผิวหนังที่มผีื่นขึ้น
• อาการง่วงนอน
• การอักเสบของตับ
• การอักเสบของท่อนํ้าดขีองตับซึ่งทําใหผ้ิวหนังเหลือง

ไม่ทราบ: ไมส่ามารถประมาณความถีไ่ด้จากข้อมูลที่มีอยู่
• ระดับเม็ดเลือดขาวในเลือดตํ่า

นอกจากนีย้ังอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงของจํานวนเซลล์เม็ดเลือด (ลมิโฟไซต์) และเกล็ดเลือดทีไ่หลเวียนในเลือด
ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยทีม่ีภาวะเม็ดเลือดขาวในเลือดตํ่า (ลิมโฟไซต์ทีล่ดลงในเลือด)

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้
ระบไุว้ในเอกสารฉบับนี้ คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรง (ดูรายละเอียดด้านล่าง) โดยการรายงาน
ผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานี้ได้

ประเทศอังกฤษ
โครงการใบเหลือง
เว็บไซต์:www.mhra.gov.uk/yellowcard หรือค้นหา MHRA Yellow Card ใน Google Play หรือ Apple 
App Store

5. วิธีเก็บอโรมาซิน

• เก็บยานีใ้ห้พ้นสายตาและมือเด็ก
• ห้ามใชย้านี้หลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไว้บนกล่องด้านนอกและตุ่มพองหลัง EXP วันหมดอายุหมายถึงวัน
สุดท้ายของเดือนนั้น
• ยานี้ไม่ต้องการเงื่อนไขการจัดเก็บพิเศษใด ๆ

อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธทีิ้งยาที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป 
มาตรการเหล่านีจ้ะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่นๆ

อะโรมาซินประกอบด้วยอะไรบ้าง
• สารออกฤทธิ์คือ exemestane เม็ดเคลือบแต่ละเม็ดมี exemestane 25 มก.
• ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ ซิลิกาคอลลอยดไ์ฮเดรต, ครอสโพวิโดน, ไฮโปรเมลโลส, แมกนีเซยีมสเตียเรต, แมนนิทอล, 

เซลลูโลสไมโครคริสตัลไลน์, โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลต (ชนิด A), โพลีซอร์เบต, โพลีไวนิลแอลกอฮอล์, ซิเมติโคน, มา
โครกอล, ซูโครส, แมกนีเซียมคาร์บอเนตไลท์, เมทิลพาราไฮดรอกซีเบนโซเอต (E218), เซทิล ขี้ผึ้งเอสเทอร์, แป้ง
โรยตัว, ขี้ผึ้งคาร์นูบา, เอทิลแอลกอฮอล,์ ครั่ง, ไททาเนียมออกไซด์ (E171) และเหล็กออกไซด์ (E172)

ลักษณะของอโรมาซินและส่วนประกอบภายในซองเป็นอย่างไร
Aromasin เป็นแท็บเล็ตเคลือบสีขาว กลม สองด้าน ด้านหนึ่งมีเครื่องหมาย 7663 อโรมา
ซินมีจําหน่ายในแพ็คพุพอง 15, 20, 30, 90, 100 และ 120 เม็ด
ขนาดของแพ็คจะไม่ถูกวางตลาด
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ผูถ้ือใบอนุญาตการตลาดและผู้ผลิต

ผูถ้ืออนุญาตการตลาด: ไฟเซอร์ จํากัด

ถนนรามสเกท
Sandwich, Kent CT13 9NJ 
สหราชอาณาจักร

ผูผ้ลิต:
Pfizer Italia Srl
Località Marino del Tronto 
63100 Ascoli Piceno (AP), 
อิตาลี

ยานี้ได้รับอนุญาตในประเทศสมาชิกของ EEA ภายใตช้ื่อต่อไปนี้:

ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ เยอรมนี กรีซ 
ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ 
โปรตุเกส สวีเดน สหราชอาณาจักร: อโรมาซิน

ฝรั่งเศส: อะโรมาซีน

สเปน: อะโรมาซิล

แผ่นพับนี้ไดร้ับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 08/2020

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับยานี้มีอยู่ในเว็บไซตข์อง: www.gov.uk/government/organisations/
medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency

อ้าง: AM 14_0

หน้า 5 จาก 5


