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อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ยานี้ เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

- เก็บใบนี้ไว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
- หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม ให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรหรือพยาบาลของคุณ
- ยานี้กําหนดให้คุณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้คนอื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการป่วยของพวกเขาจะเหมือนกับคุณก็ตาม

- หากคุณได้รับผลข้างเคียง ใหป้รึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในเอกสาร
ฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้
1. Femara คืออะไรและใชส้ําหรับอะไร
2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนรับประทานเฟมารา
3. วิธีรับประทานเฟมารา
4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. วิธีเก็บเฟมารา
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

1. Femara คืออะไรและใช้ทําอะไร

Femara คืออะไรและทํางานอย่างไร
Femara มีสารออกฤทธิ์ที่เรียกว่า letrozole อยูใ่นกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งอะโรมาเทส เป็นการรักษามะเร็งเต้านมด้วย
ฮอร์โมน (หรือ "ต่อมไร้ท่อ") การเจริญเติบโตของมะเร็งเต้านมมักถูกกระตุ้นโดยเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิง เฟมารา
ลดปริมาณเอสโตรเจนโดยการปิดกั้นเอ็นไซม์ (“อะโรมาเตส”) ทีเ่กี่ยวข้องกับการผลิตเอสโตรเจน ดังนั้นจึงอาจขัดขวางการ
เติบโตของมะเร็งเต้านมทีต่้องการเอสโตรเจนในการเจริญเติบโต ผลทีต่ามมาคือ เซลล์เนื้องอกจะชะลอหรือหยุดการเจริญ
เติบโต และ/หรือแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย

Femara ใชส้ําหรับอะไร
Femara ใช้รักษามะเร็งเต้านมในสตรวีัยหมดประจําเดือน เช่น การหยุดมปีระจําเดือน

ใช้เพื่อป้องกันมะเร็งไมใ่ห้เกิดขึ้นอีก สามารถใชเ้ป็นการรักษาครั้งแรกก่อนการผ่าตัดมะเร็งเต้านม ในกรณทีี่ไม่เหมาะทีจ่ะผ่าตัด
ทันที หรือสามารถใช้เป็นการรักษาครั้งแรกหลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านม หรือหลังการรักษาด้วย Tamoxifen เป็นเวลา 5 ปี 
นอกจากนี้ Femara ยังใช้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของมะเร็งเต้านมไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายในผูป้่วยมะเร็งเต้านมขั้น
สูง

หากคุณมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับวิธีการทํางานของ Femara หรือเหตุใดจึงมีการสั่งยานี้ใหก้ับคุณ ใหป้รึกษาแพทย์ของคุณ

2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนรับประทานเฟมารา

ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างระมัดระวัง อาจแตกต่างจากข้อมูลทั่วไปในเอกสารฉบับนี้

ห้ามใช้เฟมารา
- หากคุณแพเ้ลโทรโซลหรือส่วนประกอบอื่นๆ ของยานี้ (ระบุไวใ้นหัวข้อที่ 6)
- ถ้ายังมปีระจําเดือน คือ ยังไม่หมดประจําเดือน
- หากคุณกําลังตั้งครรภ์
- หากคุณให้นมลูก
หากเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้มีผลกับคุณอย่าใชย้านี้และพูดคุยกับแพทยข์องคุณ

คําเตือนและข้อควรระวัง
พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนรับประทานเฟมารา
- หากคุณเป็นโรคไตอย่างรุนแรง

TITLE - LETROZOLE / FEMARA MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI
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- หากคุณมีโรคตับอย่างรุนแรง
- หากคุณมีประวัติโรคกระดูกพรุนหรือกระดูกหัก (ดูเพิ่มเติมที่ “การติดตามผลระหว่างการรักษาเฟมารา” ในหัวข้อที่ 3)

หากเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้มีผลกับคุณบอกแพทย์ของคุณ. แพทย์ของคุณจะคํานึงถึงสิ่งนีใ้นระหว่างการรักษาด้วย 
Femara

Letrozole อาจทําให้เกิดการอักเสบในเส้นเอ็นหรือการบาดเจ็บของเส้นเอ็น (ดูหัวข้อ 4) เมื่อมอีาการเจ็บหรือบวมที่เส้น
เอ็น ให้พักบริเวณทีเ่จ็บปวดและติดต่อแพทย์

เด็กและวัยรุ่น (อายุตํ่ากว่า 18 ปี) เด็กและวัยรุ่นไมค่วรใช้
ยานี้

ผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป)
ผู้ที่มีอายุ 65 ปขีึ้นไปสามารถใชย้านี้ในปริมาณเดียวกับผู้ใหญ่คนอื่นๆ

ยาอื่นๆ และ Femara
แจ้งให้แพทยห์รือเภสัชกรทราบ หากคุณกําลังรับประทาน เพิ่งกําลังรับประทาน หรืออาจกําลังใช้ยาอื่น ๆ รวมทั้งยาทีไ่ด้รับ
โดยไม่มีใบสั่งยา

การตั้งครรภ์ ให้นมบุตร และภาวะเจริญพันธุ์
- คุณควรใช้ Femara เฉพาะเมื่อคุณเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แพทย์ของคุณควรปรึกษากับคุณ

เกี่ยวกับการใชก้ารคุมกําเนิดที่มีประสิทธิผล เนื่องจากคุณอาจยังมีศักยภาพทีจ่ะตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาด้วยเฟมา
ราได้

- คุณต้องไม่กิน Femara หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือให้นมบุตร เพราะอาจเป็นอันตรายต่อลูกน้อยของคุณ

การขับรถและการใชเ้ครื่องจักร
หากคุณรู้สึกวิงเวียน เหนื่อย ง่วง หรือโดยทั่วไปแล้วไม่สบาย อย่าขับรถหรือใชเ้ครื่องมือหรือเครื่องจักรใดๆ จนกว่าคุณจะรู้สึก
ปกติอีกครั้ง

Femara มีแลคโตส
หากคุณได้รับแจ้งจากแพทย์ว่าคุณแพ้นํ้าตาลบางชนิด ใหต้ิดต่อแพทย์ก่อนใช้ยานี้

Femara มีโซเดียม
ยานี้มีโซเดียมน้อยกว่า 1 มิลลิโมล (23 มก.) ต่อเม็ด กล่าวคือ "ปราศจากโซเดียม"

3. วิธีรับประทานเฟมารา

ใช้ยานี้ตามที่แพทยห์รือเภสัชกรบอกเสมอ ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจ

ขนาดยาปกติคือ Femara หนึ่งเม็ดที่ต้องรับประทานวันละครั้ง การทาน Femara ในเวลาเดียวกันในแต่ละวันจะช่วยใหคุ้ณจําได้
ว่าควรทานแท็บเล็ตเมื่อใด

แท็บเล็ตสามารถรับประทานโดยมีหรือไม่มอีาหารก็ได้ และควรกลืนทั้งแก้วด้วยนํ้าหรือของเหลวอื่น

Femara ใช้เวลานานแค่ไหน
ใช้ Femara ต่อไปทุกวันตราบเท่าทีแ่พทย์ของคุณบอกคุณ คุณอาจต้องใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปี หากคุณมคีําถามเกี่ยวกับ
ระยะเวลาที่ใชย้า Femara ต่อไป ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณ

การติดตามผลระหว่างการรักษาเฟมารา
คุณควรทานยานีภ้ายใตก้ารดูแลของแพทย์อย่างเคร่งครัดเท่านั้น แพทย์ของคุณจะตรวจสอบสภาพของคุณเป็นประจําเพื่อ
ตรวจสอบว่าการรักษามีผลถูกต้องหรือไม่

Femara อาจทําใหก้ระดูกบางหรือสูญเสียไป (โรคกระดูกพรุน) เนื่องจากการลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายของคุณ 
แพทย์ของคุณอาจตัดสินใจวัดความหนาแน่นของกระดูกของคุณ (วิธีการติดตามโรคกระดูกพรุน) ก่อน ระหว่าง และหลังการ
รักษา

ถ้าคุณกินเฟมาร่ามากกว่าที่ควร
หากคุณทาน Femara มากเกินไป หรือมคีนอื่นเผลอกินยาเม็ดของคุณไปโดยไม่ไดต้ั้งใจ ให้ติดต่อแพทย์หรือโรงพยาบาลเพื่อขอ
คําแนะนําทันที แสดงชุดแท็บเล็ตให้พวกเขาดู อาจจําเป็นต้องรักษาพยาบาล



หากคุณลืมทานเฟมารา
- หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไปของคุณ (เช่น ภายใน 2 หรือ 3 ชั่วโมง) ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและทานมื้อต่อไปเมื่อคุณ
ต้องการ
- มิฉะนั้น ให้รับประทานทันททีี่นึกได้ จากนั้นให้รับประทานยาเม็ดต่อไปตามปกติ
- อย่ากินยาสองครั้งเพื่อชดเชยสิ่งทีคุ่ณพลาดไป

หากคุณหยุดทานเฟมารา
อย่าหยุดรับประทานเฟมาราเว้นแต่แพทย์จะสั่ง ดเูพิ่มเติมที่ส่วนด้านบน "นานแค่ไหนที่ Femara จะใช้เวลานาน"

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานี้สามารถทําใหเ้กิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนทีไ่ด้รับก็ตาม

ผลข้างเคียงส่วนใหญ่มีน้อยถึงปานกลางและโดยทั่วไปจะหายไปหลังจากผ่านไปสองสามวันถึงสองสามสัปดาห์ของการ
รักษา

ผลข้างเคียงบางอย่าง เช่น อาการร้อนวูบวาบ ผมร่วง หรือมีเลือดออกทางช่องคลอด อาจเกิดจากการขาดฮอร์โมนเอสโต
รเจนในร่างกายของคุณ

อย่าตื่นตระหนกกับรายการผลข้างเคียงที่เป็นไปได้นี้ คุณอาจไม่พบประสบการณ์ใด ๆ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง: ผิดปกติ(อาจ
ส่งผลกระทบถึง 1 ใน 100 คน):
- ความอ่อนแอ อัมพาต หรือสูญเสียความรู้สึกในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย (โดยเฉพาะแขนหรือขา) สูญเสียการ

ประสานงาน คลื่นไส้ หรือพูดหรือหายใจลําบาก (สัญญาณของความผิดปกตขิองสมอง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง)
อาการเจ็บหน้าอกกดขี่กะทันหัน (สัญญาณของโรคหัวใจ)
อาการบวมและรอยแดงตามเส้นเลือดซึ่งอ่อนโยนอย่างยิ่งและอาจเจ็บปวดเมื่อสัมผัส
มีไข้รุนแรง หนาวสั่น หรือเป็นแผลในปากอันเนื่องมาจากการติดเชื้อ (ขาดเซลล์เม็ดเลือดขาว)
ตาพร่ามัวแบบถาวรอย่างรุนแรง
การอักเสบของเอ็นหรือเอ็นอักเสบ (เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เชื่อมต่อกล้ามเนื้อกับกระดูก)

-
-
-
-
-
หายาก(อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 1,000 คน):
- หายใจลําบาก เจ็บหน้าอก เป็นลม หัวใจเต้นเร็ว ผิวเปลี่ยนเป็นสีนํ้าเงิน หรือปวดแขน ขา หรือเท้าอย่างกะทันหัน 

(สัญญาณว่าลิ่มเลือดอาจเกิดขึ้น)
การแตกของเอ็น (เนื้อเยื่อเกี่ยวพันทีเ่ชื่อมต่อกล้ามเนื้อกับกระดูก)-

หากเกิดกรณีใดๆ ข้างต้น ให้แจ้งแพทย์ของคุณทันที

คุณควรแจ้งแพทยท์ันทีหากคุณพบอาการใด ๆ ต่อไปนีร้ะหว่างการรักษาด้วย Femara:

- ส่วนใหญบ่วมที่ใบหน้าและลําคอ (สัญญาณของอาการแพ)้.
- ผิวและตาเหลือง คลื่นไส้ เบื่ออาหาร ปัสสาวะสีเข้ม (สัญญาณของโรคตับอักเสบ)
- ผื่น ผิวหนังแดง พุพองที่ริมฝีปาก ตาหรือปาก ผิวลอก มีไข้ (สัญญาณของโรคผิวหนัง)

ผลข้างเคียงบางอย่างเป็นเรื่องธรรมดามาก(อาจส่งผลกระทบมากกว่า 1 ใน 10 คน):
- ร้อนวูบวาบ
- เพิ่มระดับของคอเลสเตอรอล (hypercholesterolaemia)
- ความเหนื่อยล้า
- เหงื่อออกเพิ่มขึ้น
- ปวดในกระดูกและข้อ (ปวดข้อ)
หากสิ่งเหล่านีส้่งผลต่อคุณอย่างรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ของคุณ

ผลข้างเคียงบางอย่างเป็นเรื่องปกติ (อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 10 คน):
- ผื่นผิวหนัง
- ปวดศีรษะ
- อาการวิงเวียนศีรษะ
- อาการป่วย (โดยทั่วไปรู้สึกไม่สบาย)
- ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ท้องร่วง
- เพิ่มขึ้นหรือสูญเสียความกระหาย



- ปวดกล้ามเนื้อ
- กระดูกบางหรือสูญเสียไป (โรคกระดูกพรุน) ซึ่งนําไปสู่กระดูกหักได้ในบางกรณี (โปรดดู "การติดตามผลระหว่างการ

รักษา Femara" ในหัวข้อที่ 3)
- แขน, มือ, เท้า, ข้อเท้าบวม (บวมนํ้า)
- ภาวะซึมเศร้า
- นํ้าหนักขึ้น
- ผมร่วง
- ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น (ความดันโลหิตสูง)
- อาการปวดท้อง
- ผิวแห้ง
- เลือดออกทางช่องคลอด
- ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว
- ข้อตึง (ข้ออักเสบ)
- เจ็บหน้าอก
หากสิ่งเหล่านีส้่งผลต่อคุณอย่างรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ของคุณ

ผลข้างเคียงอื่น ๆ เป็นเรื่องแปลก (อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 100 คน):
- ความผิดปกติของระบบประสาท เช่น วิตกกังวล หงุดหงิด หงุดหงิด ง่วงซึม ปัญหาความจํา ง่วงซึม 

นอนไม่หลับ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ปวดหรือแสบร้อนที่มือหรือข้อมือ (กลุ่มอาการ carpal tunnel)
การด้อยค่าของความรู้สึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสัมผัส
ความผิดปกติของดวงตา เช่น ตาพร่ามัว ระคายเคืองตา
ความผิดปกตขิองผิวหนังเช่นอาการคัน (ลมพิษ)
ตกขาวหรือแห้ง
เจ็บหน้าอก
ไข้
กระหาย รสผิดปกติ ปากแห้ง
ความแห้งกร้านของเยื่อเมือก
นํ้าหนักลดลง
การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ปัสสาวะบ่อยขึ้น
ไอ
เพิ่มระดับของเอนไซม์

ผิวและตาเหลือง
ระดับบิลิรูบินในเลือดสูง (ผลิตภัณฑส์ลายของเซลลเ์ม็ดเลือดแดง)

ผลข้างเคียงไมท่ราบความถี่(ไมส่ามารถประมาณความถี่ได้จากข้อมูลทีม่ีอยู่)
นิ้วทริกเกอร์ สภาพที่นิ้วหรือนิ้วหัวแม่มือของคุณจับอยู่ในตําแหน่งงอ

หากสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อคุณอย่างรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ของคุณ

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุไวใ้นเอกสาร
ฉบับนี้
คุณยังสามารถรายงานผลข้างเคียงไดโ้ดยตรงผ่านโครงการใบเหลือง: เว็บไซต์: www.mhra.gov.uk/yellowcard หรือ
ค้นหา MHRA Yellow Card ใน Google Play หรือ Apple App Store

โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยใหข้้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานีไ้ด้

5. วิธเีก็บเฟมารา

- เก็บให้พ้นมือและสายตาเด็ก
- ห้ามใช้ Femara หลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไว้ในกล่องหลัง EXP วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น

- ห้ามเก็บที่อุณหภูมิสูงกว่า 30ºC
- เก็บในบรรจุภัณฑเ์ดิมเพื่อป้องกันความชื้น
- อย่าใช้แพ็คที่เสียหายหรือแสดงสัญญาณของการปลอมแปลง

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่นๆ



สิ่งที่ Femara ประกอบด้วย
- สารออกฤทธิค์ือเลโทรโซล เม็ดเคลือบฟิล์มแต่ละเม็ดประกอบด้วย letrozole 2.5 มก.
- ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ แลคโตสโมโนไฮเดรต เซลลูโลสไมโครคริสตัลลีน แป้งข้าวโพด โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลต สเตียเรต

แมกนีเซียม และซิลิกาคอลลอยดแ์อนไฮดรัส สารเคลือบประกอบด้วยไฮโปรเมลโลส (E464), ทัลค์, มาโครกอล 8000, ไท
ทาเนียมไดออกไซด์ (E 171) และไอรอนออกไซด์สีเหลือง (E 172)

สิ่งที่ Femara ดูเหมือนและเนื้อหาของแพ็ค
- Femara จัดเป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์ม เม็ดเคลือบฟิล์มมสีีเหลืองเข้มและกลม มีเครื่องหมาย "FV" ที่ด้านหนึ่งและ "CG" ที่อีก

ด้านหนึ่ง
- แตล่ะแพ็คมี 10, 14, 28, 30 หรือ 100 เม็ด ขนาดบรรจุภัณฑ์อาจไม่ครบทุกขนาดในประเทศของคุณ

ผู้ถืออนุญาตการตลาด อาคาร Vista 
ของ Novartis Ireland Limited

Elm Park, Merrion Road, 
Ballsbridge, ดับลิน 4,
ไอร์แลนด.์

ผู้ผลิต
Novartis Farma SPA, Via Provinciale Schito 131, 80058 Torre Annunziata (NA), อิตาลี

Novartis Pharmaceuticals UK Limited ชั้น 2 อาคาร The WestWorks White City Place 195 Wood Lane 
ลอนดอน W12 7FQ สหราชอาณาจักร

ยานี้ได้รับอนุญาตในประเทศสมาชิกของ EEA ภายใตช้ื่อต่อไปนี้:

ชื่อประเทศสมาชิก ชื่อผลิตภัณฑ์ยา
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน เฟมาร์

ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เอสโต
เนีย ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลทิัวเนีย ลัก
เซมเบิร์ก (BE) มอลตา โปรตุเกส โรมาเนีย สาธารณรัฐสโลวัก สโลวีเนีย 
สเปน เนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร

เฟมารา

แผ่นพับนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 04/2021

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการแผ่นพับในรูปแบบอื่น โปรดติดต่อข้อมูลทางการแพทย์ที่ Novartis 
Pharmaceuticals UK Ltd หมายเลขโทรศัพท์ 01276 698370

FEMARA เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

ลิขสิทธิ์ Novartis Pharmaceuticals UK Limited


