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ฟิแนสเทอไรด์
ออกเสียงว่า (fi nas 'teer ide)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Finasteride (Proscar) ใช้เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับยาอื่น (doxazosin [Cardura]) เพื่อรักษาภาวะต่อมลูกหมากโต 
(BPH, การขยายตัวของต่อมลูกหมาก) Finasteride ใช้เพื่อรักษาอาการของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล เช่น การถ่ายปัสสาวะบ่อย
และยาก และอาจลดโอกาสของการเก็บปัสสาวะเฉียบพลัน (ปัสสาวะไม่ได้กะทันหัน) นอกจากนี้ยังอาจลดโอกาสที่ต้องผ่าตัดต่อม
ลูกหมาก Finasteride (Propecia) ยังใช้รักษาผมร่วงตามแบบของผู้ชาย (ผมบางบนหนังศีรษะค่อยเป็นค่อยไป นําไปสู่แนว
ผมทีถ่อยหรือหัวล้านบนศีรษะในผู้ชาย) Finasteride (Propecia) ยังไม่ได้รับการรักษา ผมบางที่ขมับและไม่ได้ใช้รักษาอาการ
ผมร่วงในผู้หญิงหรือเด็ก Finasteride อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้ง 5-alpha reductase Finasteride รักษา BPH 
โดยการปิดกั้นการผลิตฮอร์โมนเพศชายของร่างกายที่ทําให้ต่อมลูกหมากโต Finasteride รักษาผมร่วงตามแบบของผู้ชาย 
โดยการสกัดกั้นการผลิตฮอร์โมนเพศชายในหนังศีรษะของร่างกายที่หยุดการเจริญเติบโตของเส้นผม

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Finasteride มาในรูปแบบแท็บเล็ตที่จะรับประทานทางปาก มักรับประทานวันละครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร รับประทานฟิแนส
เทอไรด์ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วน
หนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ finasteride ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

หากคุณกําลังใช้ฟิแนสเทอไรด์เพื่อรักษาเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล คุณควรรู้ว่าฟิแนสเทอไรด์อาจควบคุมอาการของคุณได้ แต่
ไมส่ามารถรักษาได้ อาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือนก่อนที่อาการของคุณจะดีขึ้น ทานฟิแนสเทอไรด์ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึก
ดี อย่าหยุดทานฟิแนสเทอไรด์โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

หากคุณกําลังใช้ฟิแนสเทอไรด์เพื่อรักษาอาการผมร่วงแบบผู้ชาย อาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดือนก่อนที่คุณจะเห็นอาการดี
ขึ้น เนื่องจากผมร่วงและการเจริญเติบโตช้าจะค่อยๆ ขึ้นตามกาลเวลา อย่างไรก็ตาม คุณควรคาดหวังว่าจะเห็นการปรับปรุงใน
ช่วง 12 เดือนแรกของการรักษา หากคุณใช้ฟิแนสเทอไรด์มา 12 เดือนแล้วและไม่พบอาการดีขึ้น การรักษาต่อไปอาจจะไมช่่วย 
พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับว่าคุณควรทําการรักษาต่อไปหรือไม่

ฟิแนสเทอไรด์จะชะลอการหลุดร่วงของเส้นผมในขณะที่ทานยาเท่านั้น ใช้ฟิแนสเทอไรด์ต่อไปแม้ว่าคุณจะสังเกตเห็นการ
ปรับปรุงแล้วก็ตาม อย่าหยุดทานฟิแนสเทอไรด์โดยไม่ได้คุยกับคุณ
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หมอ. คุณอาจมีขนที่งอกขึ้นมาใหม่ในขณะที่ทานยา Finasteride ในช่วง 12 เดือนแรกหลังจากที่คุณหยุดใช้ยา

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานฟีแนสเทอไรด์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพย้าฟิแนสเทอไรด์ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดฟิแนสเทอไรด์ สอบถาม
เภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบข้อมูลผูป้่วยเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวัง
สําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับหรือมะเร็งต่อมลูกหมาก

คุณควรรู้ว่าฟิแนสเทอไรด์มีไว้สําหรับผู้ชายเท่านั้น ผู้หญิง โดยเฉพาะผู้ที่กําลังตั้งครรภห์รืออาจจะตั้งครรภ์ ไม่ควร
สัมผัสเม็ดยา Finasteride ที่หักหรือบด การสัมผัสเม็ดยา finasteride ที่หักหรือบดอาจเป็นอันตรายต่อทารกใน
ครรภ์ หากสตรทีี่ตั้งครรภ์หรืออาจตั้งครรภ์ได้สัมผัสเม็ดฟีแนสเทอไรด์ที่หักหรือบดแล้ว เธอควรล้างบริเวณนั้นด้วยสบู่
และนํ้าทันทแีละโทรเรียกแพทย์

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไม่ได้รับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Finasteride อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

ไม่สามารถมีหรือรักษาการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้

ความต้องการทางเพศลดลง

ปัญหาเกี่ยวกับการพุ่งออกมา (รวมถึงปริมาณการพุ่งออกมาที่ลดลง)

ปวดลูกอัณฑะ

ภาวะซึมเศร้า

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

การเปลี่ยนแปลงของหน้าอก เช่น ขนาดเพิ่มขึ้น ก้อนเนื้อ ปวด หรือจุกนมไหล

ผื่น
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อาการคัน

ลมพิษ

บวมของริมฝีปากและใบหน้า

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

Finasteride อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

การรับประทานฟิแนสเทอไรด์อาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากคุณภาพสูง (มะเร็งต่อมลูกหมากชนิดหนึ่งที่
แพรก่ระจายและเติบโตได้เร็วกว่ามะเร็งต่อมลูกหมากชนิดอื่น) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ฟิแนส
เทอไรด์

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกิน
ไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาที่ไม่จําเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีทีด่ีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อ
แผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่าง
ปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
โปรแกรมรับคืน

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?
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นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการ
ตอบสนองของร่างกายคุณต่อฟิแนสเทอไรด์

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการใดๆ ให้แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการว่าคุณกําลังใช้ฟิแนสเทอไรด์

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ซื้อเองจากร้านขายยา) 
ทั้งหมด รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น วิตามิน เกลือแร่ หรืออาหารเสริมอื่นๆ คุณควรนํารายการนีต้ิดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบ
แพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณฉีุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

โพรพีเซีย®

โปรสการ®์

Entadfi®(เป็นผลิตภัณฑ์รวมที่ประกอบด้วย Finasteride, Tadalafil)

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2022

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-
West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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