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PROPECIA®(finasteride) ซึ่งเป็นสารประกอบ 4-azasteroid สังเคราะห์ เป็นตัวยับยั้งเฉพาะของสเตียรอยด์ TypeII 5α-
reductase เอ็นไซม์ภายในเซลล์ทีแ่ปลงแอนโดรเจนเทสโทสเตอโรนเป็น5α-ไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน (DHT)

Finasteride คือ 4-azaandrost-1-ene-17-carboxamideนู๋-(1,1-ไดเมทิลเอทิล)-3-ออกโซ-,(5α,17β)- สูตรเชิงประจักษ์
ของฟิแนสเทอไรด์คือ C23ชม36นู2๋อู๋2และมีนํ้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 372.55 สูตรโครงสร้างของมันคือ:

ดิ

Finasteride เป็นผงผลึกสขีาวทีม่ีจุดหลอมเหลวใกล้ 250 องศาเซลเซียส สามารถละลายได้อย่างอิสระในคลอโรฟอร์มและใน
ตัวทําละลายแอลกอฮอลท์ีต่ํ่ากว่า แต่ไม่ละลายในนํ้า

ยาเม็ด PROPECIA สําหรับการบริหารช่องปากเป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มที่มี finasteride 1 มก. และส่วนผสมที่ไม่ใชง้านต่อไปนี:้ 
แลคโตสโมโนไฮเดรต, เซลลูโลส microcrystalline, แป้งพรีเจลาติไนซ,์ แป้งโซเดียมไกลโคเลต, ไฮดรอกซีโพรพลิเมทิลเซลลูโลส, 
ไฮดรอกซีโพรพลิเซลลูโลส LF, ไททาเนียมไดออกไซด์, แมกนีเซยีมสเตียเรต, แป้งโรยตัว, docusate โซเดียม เฟอริกออกไซดส์ี
เหลือง และเฟอรร์ิกออกไซดส์ีแดง

เภสัชวิทยาคลินิก

Finasteride เป็นตัวยับยั้งการแข่งขันและจําเพาะของ TypeII5α-reductase เอ็นไซมภ์ายในเซลล์ทีเ่ปลี่ยนแอนโดรเจนเทส
โทสเตอโรนเป็น DHT พบไอโซไซมท์ี่แตกต่างกัน 2 ชนิดในหนู หนู ลิง และมนุษย:์ Typeฉันและครั้งที่สองแต่ละไอโซไซม์เหล่านี้
แสดงออกแตกต่างกันในเนื้อเยื่อและระยะการพัฒนา ในมนุษย์ Typeฉัน5α-reductase เด่นในต่อมไขมันในบริเวณส่วนใหญข่อง
ผิวหนัง รวมทั้งหนังศีรษะและตับ พิมพ์ฉัน5α-reductase มีหน้าทีใ่นการหมุนเวียน DHT ประมาณหนึ่งในสาม ประเภทIIไอโซไซม์ 
5α-reductase ส่วนใหญพ่บในต่อมลูกหมาก ถุงนํ้าเชื้อ อีพิดิไดไมด์ และรูขุมขน เช่นเดียวกับตับ และมีหน้าที่ในการหมุนเวียน DHT 
สองในสาม

ในมนุษย์ กลไกการออกฤทธิข์อง finasteride ขึ้นอยู่กับการยับยั้ง TypeII ไอโซไซม์ ใชเ้นื้อเยื่อพื้นเมือง (หนังศีรษะและต่อม
ลูกหมาก)ในหลอดทดลองการศึกษาการผูกมัดซึ่งตรวจสอบศักยภาพของ finasteride ในการยับยั้ง isozyme ใด ๆ เผยให้เห็น
การเลือก 100 เท่าสําหรับประเภทมนุษย์II5α-รีดักเตสมากกว่า Typeฉันไอโซไซม์ (IC50=500 และ 4.2 nM สําหรับ Typeฉันและ
ครั้งที่สองตามลําดับ) สําหรับไอโซไซม์ทั้งสอง การยับยั้งโดยฟิแนสเทอไรด์จะมาพร้อมกับการลดลงของตัวยับยั้งไปเป็นไดไฮ
โดรฟิแนสเทอไรด์และการก่อรูปแอดดักตด์้วย NADP+ การหมุนเวียนของเอ็นไซม์คอมเพล็กซช์้า (t1/2ประมาณ 30 วันสําหรับ 
TypeIIเอนไซม์ทีซ่ับซ้อนและ 14 วันสําหรับ Typeฉันซับซ้อน).

Finasteride ไม่สัมพันธ์กับตัวรับแอนโดรเจน และไม่มผีลต่อแอนโดรเจน, แอนโดรเจน, เอสโตรเจน, ต้านเอสโตรเจนหรือโปร
เจสเตชัน การยับยั้ง TypeII5α-reductase ขัดขวางการเปลี่ยนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนไปเป็น DHT ส่งผลใหค้วามเข้มข้นของ 
DHT ในซีรัมและเนื้อเยื่อลดลงอย่างมนีัยสําคัญ Finasteride ช่วยลดความเข้มข้นของ DHT ในซีรัมได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถ
ปราบปรามได้ถึง 65% ภายใน 24 ชั่วโมงหลังรับประทานยาเม็ดขนาด 1 มก. ระดับการหมุนเวียนเฉลี่ยของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
และเอสตราไดออลเพิ่มขึ้นประมาณ 15% เมื่อเทียบกับการตรวจวัดพื้นฐาน แต่สิ่งเหล่านีย้ังคงอยู่ในช่วงทางสรีรวิทยา

ในผู้ชายที่มีอาการผมร่วงแบบผู้ชาย (ผมร่วงแบบแอนโดรเจเนติก) หนังศีรษะล้านจะมีรูขุมขนทีเ่ล็กลงและปริมาณ DHT ที่เพิ่ม
ขึ้นเมื่อเทียบกับหนังศีรษะที่มีขนดก การใช้ finasteride ช่วยลดความเข้มข้นของ DHT ของหนังศีรษะและในซีรัมในผู้ชายเหล่านี้ 
การมีส่วนร่วมทีเ่กี่ยวข้องของการลดลงเหล่านีต้่อผลการรักษาของ finasteride ยังไม่ได้กําหนดไว้ โดยกลไกนี้ ฟิแนสเทอไรด์
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ดูเหมือนจะขัดขวางปัจจัยสําคัญในการพัฒนาของผมร่วงแอนโดรเจเนติกในผู้ป่วยเหล่านั้นทีม่ีแนวโน้มทางพันธุกรรม

การศึกษาทีค่วบคุมด้วยยาหลอกเป็นเวลา 48 สัปดาห์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อประเมินโดยโฟโตทรโิคแกรมผลของ PROPECIA ต่อ
เส้นผมหนังศีรษะทั้งหมดที่มกีารเจริญเติบโตอย่างแข็งขัน (แอนาเจน) ในภาวะศีรษะล้านจุดยอด ซึ่งลงทะเบียนกับชาย 212 คนที่มี
อาการผมร่วงจากฮอร์โมนแอนโดรเจเนตกิ ทีก่ารตรวจวัดพื้นฐานและ 48 สัปดาห์ จํานวนเส้นผมทั้งหมดและแอนาเจนได้รับใน 1 ซม
.2บริเวณเป้าหมายของหนังศีรษะ ผู้ชายที่ได้รับการรักษาด้วย PROPECIA พบว่ามจีํานวนเส้นขนทั้งหมดและผมแอนาเจนเพิ่มขึ้น
จากเส้นพื้นฐานที่ 7 เส้นและเส้นขน 18 เส้นตามลําดับ ในขณะทีผู่้ชายที่ได้รับยาหลอกมีเส้นขนลดลง 10 เส้นและเส้นขน 9 เส้นตาม
ลําดับ การเปลี่ยนแปลงจํานวนเส้นผมเหล่านี้ส่งผลใหเ้กิดความแตกต่างระหว่างกลุ่มของเส้นขน 17 เส้นในการนับจํานวนเส้นขน
ทั้งหมด (p<0.001) และเส้นขนจํานวน 27 เส้นในการนับจํานวนเส้นขนแอนาเจน (p<0.001) และสัดส่วนของเส้นขนแอนาเจนดีขึ้น
จาก 62% ที่ พื้นฐานถึง 68% สําหรับผู้ชายที่ได้รับการรักษาด้วย PROPECIA เภสัชจลนศาสตร์

การดูดซึม
ในการศึกษาในชายหนุ่มที่มีสุขภาพดี 15 คน การดูดซึมเฉลี่ยของยาเม็ด finasteride 1 มก. เท่ากับ 65% (ช่วง 26-170%) 

โดยอิงจากอัตราส่วนของพื้นที่ใตเ้ส้นโค้ง (AUC) ทีส่ัมพันธ์กับการอ้างอิงทางหลอดเลือดดํา (IV) ปริมาณ. ทีส่ภาวะคงตัวหลังจากให้
ขนาดยา 1 มก./วัน (n=12) ความเข้มข้นสูงสุดของฟิแนสเทอไรด์ในพลาสมาเฉลี่ย 9.2 นาโนกรัม/มล. (ช่วง, 4.9-13.7 นาโนกรัม/
มล.) และถึง 1 ถึง 2 ชั่วโมงหลังใหย้า; AUC(0-24 ชม.)คือ 53 ng•hr/mL (ช่วง, 20-154 ng•hr/mL) การดูดซึมของ finasteride 
ไม่ได้รับผลกระทบจากอาหาร

การกระจาย
ปริมาณการกระจายในสภาวะคงตัวเฉลี่ยคือ 76 ลิตร (ช่วง 44-96 ลิตร n=15) ประมาณ 90% ของฟิแนสเทอไรด์หมุนเวียนจับ

กับโปรตีนในพลาสมา มีระยะการสะสมช้าสําหรับฟิแนสเทอไรด์หลังการใหย้าหลายครั้ง

พบว่า Finasteride ข้ามอุปสรรคเลือดสมอง
ระดับนํ้าอสุจิไดร้ับการตรวจวัดในผู้ชาย 35 คนที่รับประทาน finasteride 1 มก./วัน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ใน 60% (21 จาก

35) ของตัวอย่าง ระดับฟิแนสเทอไรด์ตรวจไม่พบ (<0.2 นาโนกรัม/มิลลิลิตร) ระดับฟิแนสเทอไรด์เฉลี่ยคือ 0.26 นาโนกรัม/
มิลลิลิตร และระดับสูงสุดที่วัดไดค้ือ 1.52 นาโนกรัม/มิลลิลิตร การใช้ระดับนํ้าอสุจิสูงสุดทีว่ัดได้และสมมติว่าการดูดซึม 100% จาก
นํ้าอสุจขินาด 5 มล. ต่อวัน การสัมผัสของมนุษย์ผ่านการดูดซึมทางช่องคลอดจะสูงถึง 7.6 ng ต่อวัน ซึ่งตํ่ากว่าทีไ่ด้รับจากขนาดยา
ที่ไม่มีผลสําหรับพัฒนาการถึง 750 เท่า ความผิดปกติในลิงจําพวก Rhesus และน้อยกว่าขนาดยา finasteride (5 ไมโครกรัม) ถึง 
650 เท่า ซึ่งไม่มีผลต่อระดับ DHT ที่ไหลเวียนในผู้ชาย (ดูคําแนะนํา ข้อควรระวังการตั้งครรภ์). เมแทบอลซิึม

Finasteride ถูกเผาผลาญอย่างกว้างขวางในตับ ส่วนใหญ่ผ่านทางเอนไซม์ย่อย cytochrome P450 3A4 เมแทบอไลตส์อง
ชนิด คือเมตาโบไลตข์องกรดโมโนไฮดรอกซิเลตและโมโนคาร์บอซิลิกของสายด้านข้างที-บิวทิล ได้รับการระบุว่ามีฤทธิ์ยับยั้ง5α-
reductase ของฟิแนสเทอไรด์ไม่เกิน 20%

การขับถ่าย
หลังจากได้รับการฉีดเข้าเส้นเลือดดําในเด็กที่มีสุขภาพดี (n=15) การกวาดล้างยา finasteride เฉลี่ยในพลาสมาเท่ากับ 165 

มล./นาที (ช่วง, 70-279 มล./นาที) ค่าครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตปลายในพลาสมาคือ 4.5 ชั่วโมง (ช่วง, 3.3-13.4 ชั่วโมง; n=12) หลังจาก
ได้รับยาทางปาก14C-finasteride ในผู้ชาย (n = 6) ค่าเฉลี่ย 39% (ช่วง 32-46%) ของขนาดยาถูกขับออกทางปัสสาวะในรูปของ
สารเมตาบอลิซึม 57% (ช่วง, 51-64%) ถูกขับออกทางอุจจาระ

ค่าครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-6 ชั่วโมงในผู้ชายอายุ 18-60 ปี และ 8 ชั่วโมงในผู้ชายอายุมากกว่า 70 ปี

ประชากรพิเศษ
เด็ก:เภสัชจลนศาสตรข์อง Finasteride ยังไมไ่ด้รับการศึกษาในผูป้่วยที่อายุตํ่ากว่า 18 ป ีเพศ:PROPECIA ไม่ได้ระบุไว้
สําหรับใช้ในสตรี
ผู้สูงอาย:ุผู้สูงอายุไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยา แม้ว่าอัตราการกําจัดฟีแนสเทอไรด์จะลดลงในผู้สูงอายุ แต่การค้นพบนีไ้ม่มีนัยสําคัญ
ทางคลินิก ดูสิ่งนี้ด้วยเภสัชจลนศาสตร์ การขับถ่ายและข้อควรระวังการใชผู้้สูงอายุส่วนต่างๆ

แข่ง:ยังไม่มีการศึกษาผลของการแข่งขันต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยาฟินแนสเทอไรด์
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ภาวะไตไม่เพียงพอ:ไมจ่ําเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยทีม่ีภาวะไตวาย ในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง โดยมีระดับครีเอตินีนตั้งแต่ 
9.0 ถึง 55 มล./นาท,ี AUC, ความเข้มข้นสูงสุดของพลาสมาในพลาสมา, ครึ่งชีวิต และการจับโปรตีนหลังการใหย้าครั้งเดียว14C-
finasteride มีความคล้ายคลึงกับที่พบในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี การขับถ่ายของเมตาโบไลต์ในปัสสาวะลดลงในผูป้่วยทีม่ีความ
บกพร่องทางไต การลดลงนี้สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของการขับเมตาบอลซิึมในอุจจาระ ความเข้มข้นของสารเมตาโบไลตใ์นพลาสมา
สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในผูป้่วยไตวาย (ขึ้นอยู่กับการเพิ่มขึ้นของ AUC กัมมันตภาพรังสีทั้งหมด 60%) อย่างไรก็ตาม ยา 
finasteride สามารถทนต่อยาไดด้ีในผู้ชายที่มกีารทํางานของไตตามปกติ โดยได้รับสูงถึง 80 มก./วัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ โดยทีผู่้
ป่วยเหล่านีอ้าจไดร้ับสารเมตาโบไลตม์ากกว่ามาก

ตับไม่เพียงพอ:ยังไม่มกีารศึกษาผลของความไมเ่พียงพอของตับต่อเภสัชจลนศาสตร์ของฟิแนสเทอไรด์ ควรใช้ความระมัดระวังใน
การบริหาร PROPECIA ในผูป้่วยที่มคีวามผิดปกตขิองการทํางานของตับ เนื่องจาก finasteride จะถูกเผาผลาญอย่างกว้างขวาง
ในตับ
ปฏิกิริยาระหว่างยา(ดูข้อควรระวังปฏิกิริยาระหว่างยา)

ไม่พบปฏิกิริยาระหว่างยาทีม่คีวามสําคัญทางคลินิก Finasteride ไม่มผีลต่อระบบเอนไซม์ที่เผาผลาญยาที่เชื่อมโยงกับ 
cytochrome P450 สารประกอบที่ได้รับการทดสอบในมนุษย์ ได้แก่ antipyrine, digoxin, propranolol, theophylline และ 
warfarin และไม่พบการโต้ตอบทีม่ีความหมายทางคลินิก

ค่าเฉลี่ย (SD) พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์
ในผู้ชายสุขภาพดี (อายุ 18-26 ป)ี

หมายถึง (±เอสดี)
n=15

การดูดซึม 65% (26-170%)*
การกวาดล้าง (มล./นาที) 165 (55)
ปริมาณการจําหน่าย (L) 76 (14)
* แนว

ค่าเฉลี่ย (SD) พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ทีไ่ม่ใช่ช่อง
หลังจากรับประทาน 1 มก./วัน หลายครั้งใน

ผู้ชายสุขภาพดี (อายุ 19-42 ปี)
หมายถึง (±เอสดี)

(n=12)
AUC (หง)•ชม./มล.) 53 (33.8)
ความเข้มข้นสูงสุด (ng/mL) 9.2 (2.6)
เวลาสูงสุด (ชั่วโมง) 1.3 (0.5)
ครึ่งชีวิต (ชั่วโมง)* 4.5 (1.6)
* ค่ายาครั้งแรก; พารามิเตอร์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นค่าขนาดยาสุดท้าย

การศึกษาทางคลินิก
การศึกษาในผู้ชาย

ประสิทธิภาพของ PROPECIA แสดงให้เห็นในผู้ชาย (88% คอเคเซียน) ทีม่ผีมร่วงแบบแอนโดรเจเนติกเล็กน้อยถึงปานกลาง (
ผมร่วงตามแบบผู้ชาย) ระหว่างอายุ 18 ถึง 41 ปี เพื่อป้องกันโรคผิวหนัง seborrheic ซึ่งอาจทําให้การประเมินการเจริญเติบโต
ของเส้นผมสับสนในการศึกษาเหล่านี้ ผู้ชายทุกคนไม่ว่าจะรับการรักษาด้วยยา finasteride หรือยาหลอก ได้รับคําสั่งใหใ้ชแ้ชมพูทีม่ี
นํ้ามันทารซ์ึ่งให้ยาเฉพาะ (Neutrogena T/Gel®)*แชมพ)ู ในช่วง 2 ปแีรกของการศึกษา

มีการศึกษาแบบ double-blind, randomized, placebo-controlled สามครั้งในระยะเวลา 12 เดือน จุดยุติหลักสองจุดคือ
การนับผมและการประเมินตนเองของผู้ป่วย จุดยุติรองสองจุดคือการประเมินของผูต้รวจสอบและการใหค้ะแนนภาพถ่าย นอกจาก
นี้ ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการทํางานทางเพศ (จากแบบสอบถามที่ตอบด้วยตนเอง) และการเจริญเติบโตของขนตามร่างกาย
ที่ไม่ใช่หนังศีรษะ การศึกษาทั้งสามดําเนินการในผู้ชาย 1879 คนทีม่ผีมร่วงน้อยถึงปานกลางแต่ยังไม่สมบูรณ์ การศึกษาสองชิ้นได้
ลงทะเบียนผู้ชายทีม่ผีมร่วงทีจุ่ดยอดอ่อนถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่ (n=1553) ชายคนที่สามทีล่งทะเบียนเรียนมผีมร่วงเล็กน้อย
ถึงปานกลางในบริเวณหนังศีรษะกลางศีรษะส่วนหน้าทีม่หีรือไม่มจีุดยอด (n=326)

การศึกษาในผู้ชายที่มจีุดยอดหัวล้าน
ในบรรดาผู้ชายทีเ่สร็จสิ้น 12 เดือนแรกของการทดลองศีรษะล้านแบบจุดยอด 2 ครั้ง 1215 เลือกที่จะดําเนินการศึกษาต่อใน

การศึกษาต่อเนื่อง 12 เดือนแบบ double-blind ที่ควบคุมด้วยยาหลอก มีผู้ชาย 547 คนที่ได้รับ PROPECIA สําหรับทั้งการ
ศึกษาเบื้องต้นและการขยายระยะเวลาครั้งแรก (สูงสุด 2 ปขีองการรักษา) และผู้ชาย 60 คน

*เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Johnson & Johnson
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ได้รับยาหลอกในช่วงเวลาเดียวกัน การศึกษาต่อเนื่องได้ดําเนินต่อไปอีก 3 ปี โดยมีผู้ชาย 323 คนทีไ่ด้รับยา PROPECIA และ 23 
คนที่ได้รับยาหลอกเข้าสูป่ทีี่ 5 ของการศึกษา

เพื่อประเมินผลของการหยุดการรักษา มชีาย 65 คนทีไ่ด้รับ PROPECIA ในช่วง 12 เดือนแรก ตามด้วยยาหลอกในช่วงขยาย
เวลา 12 เดือนแรก ผู้ชายเหล่านี้บางคนยังคงทําการศึกษาขยายเพิ่มเติมและเปลี่ยนกลับไปใช้ PROPECIA โดยมีชาย 32 คนเข้าสูป่ี
ที่ 5 ของการศึกษา สุดท้าย มีผู้ชาย 543 คนที่ไดร้ับยาหลอกในช่วง 12 เดือนแรก ตามด้วย PROPECIA ในช่วงขยายเวลา 12 
เดือนแรก ผู้ชายเหล่านี้บางคนยังคงทําการศึกษาขยายเพิ่มเติมโดยได้รับ PROPECIA โดยมชีาย 290 คนเข้าสู่ปีที่ 5 ของการศึกษา 
(ดูรูปด้านล่าง)

จํานวนผมถูกประเมินโดยการขยายภาพถ่ายของบริเวณทีเ่ป็นตัวแทนของผมร่วง ในการศึกษาสองครั้งนี้ในผู้ชายทีศ่ีรษะล้าน
จากจุดยอด จํานวนผมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญแสดงใหเ้ห็นที่ 6 และ 12 เดือนในผู้ชายที่ได้รับการรักษาด้วย PROPECIA ในขณะที่
ผมร่วงอย่างมีนัยสําคัญจากการตรวจวัดพื้นฐานนั้นแสดงใหเ้ห็นในผู้ทีไ่ด้รับยาหลอก เมื่ออายุ 12 เดือน มคีวามแตกต่างจากยา
หลอก 107 เส้น (p<0.001, PROPECIA [n=679] เทียบกับยาหลอก [n=672]) ภายในวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว 
(5.1 ซม.2). จํานวนเส้นผมยังคงอยู่ในผู้ชายทีใ่ช้ยา PROPECIA นานถึง 2 ปี ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของเส้นผม 138 เส้น
ระหว่างกลุ่มการรักษา (p<0.001, PROPECIA [n=433] เทียบกับยาหลอก [n=47]) ภายในบริเวณเดียวกัน ในผู้ชายทีร่ักษาด้วย 
PROPECIA จํานวนผมดีขึ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับการตรวจวัดพื้นฐานในช่วง 2 ปแีรก แม้ว่าการปรับปรุงในขั้นต้นจะตามมาด้วยการ
ลดลงอย่างช้าๆ แต่จํานวนเส้นผมยังคงสูงกว่าค่าพื้นฐานตลอด 5 ปีของการศึกษา นอกจากนี้ เนื่องจากการลดลงของกลุ่มยา
หลอกนั้นรวดเร็วกว่า ความแตกต่างระหว่างกลุ่มการรักษายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดการศึกษา ส่งผลใหเ้กิดความแตกต่าง
ของเส้นผม 277 เส้น (p<0.001, PROPECIA [n=219] เทียบกับยาหลอก [n=15 ]) เมื่ออายุ 5 ปี (ดูรูปด้านล่าง)

ผู้ป่วยที่เปลี่ยนจากยาหลอกเป็น PROPECIA (n=425) มจีํานวนผมลดลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลายาหลอก 12 เดือนแรก ตามด้วย
จํานวนผมทีเ่พิ่มขึ้นหลังการรักษาด้วย PROPECIA 1 ปี จํานวนเส้นขนทีเ่พิ่มขึ้นนี้น้อยกว่า (56 เส้นเหนือเส้นพื้นฐานเดิม) มากกว่า
การเพิ่มขึ้น (เส้นขน 91 เส้นเหนือเส้นพื้นฐานเดิม) ทีส่ังเกตได้หลังการรักษา 1 ปใีนผู้ชายที่สุ่มครั้งแรกไปที่ PROPECIA แม้ว่า
จํานวนผมทีเ่พิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเมื่อเริ่มการรักษา จะเปรียบเทียบกันได้ระหว่างสองกลุ่มนี้ แต่จํานวนผมสัมบูรณท์ี่สูงกว่านั้นทําได้
ในผู้ป่วยที่เริ่มการรักษาด้วย PROPECIA ในการศึกษาครั้งแรก ข้อได้เปรียบนีค้งอยู่ตลอด 3 ปีทีเ่หลือของการศึกษา

เมื่ออายุ 12 เดือน ผู้ชาย 58% ในกลุ่มยาหลอกมีอาการผมร่วงอีก (หมายถึงจํานวนผมทีล่ดลงจากการตรวจวัดพื้นฐาน) เทียบ
กับ 14% ของผู้ชายที่รักษาด้วย PROPECIA ในผู้ชายที่รักษานานถึง 2 ปี ผู้ชาย 72% ในกลุ่มยาหลอกมอีาการผมร่วง เทียบกับ
ผู้ชาย 17% ที่รักษาด้วย PROPECIA เมื่ออายุได้ 5 ปี ผู้ชาย 100% ในกลุ่มยาหลอกมอีาการผมร่วง เทียบกับผู้ชาย 35% ที่รักษา
ด้วย PROPECIA
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การประเมินตนเองของผูป้่วยไดจ้ากการมาคลินิกแต่ละครั้งจากแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงคําถามเกี่ยวกับการรับรู้ถึง
การเจริญเติบโตของเส้นผม ผมร่วง และลักษณะทีป่รากฏ การประเมินตนเองนี้แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณเส้นผมเพิ่มขึ้น ผมร่วงลด
ลง และรูปร่างหน้าตาดขีึ้นในผู้ชายทีไ่ด้รับการรักษาด้วย PROPECIA การปรับปรุงโดยรวมเมื่อเทียบกับยาหลอกถูกมองว่าเป็นช่วง
ต้นที่ 3 เดือน (p <0.05) โดยมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่า 5 ปี

การประเมินของผู้วิจัยใช้มาตราส่วน 7 จุดเพื่อประเมินการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเส้นผมทีห่นังศีรษะในการนัดตรวจผู้ป่วยแต่ละ
ครั้ง การประเมินนี้แสดงให้เห็นการเจริญเติบโตของเส้นผมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในผู้ชายที่ได้รับการรักษาด้วย PROPECIA 
เมื่อเทียบกับยาหลอกในช่วง 3 เดือน (p<0.001) เมื่ออายุได้ 12 เดือน ผู้วิจัยใหค้ะแนนผู้ชาย 65% ทีไ่ด้รับการรักษาด้วย 
PROPECIA ว่ามีการเจริญเติบโตของเส้นผมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 37% ในกลุ่มยาหลอก เมื่ออายุได้ 2 ปี ผู้วิจัยใหค้ะแนนผู้ชาย 
80% ที่ไดร้ับการรักษาด้วย PROPECIA ว่ามีการเจริญเติบโตของเส้นผมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับผู้ชาย 47% ที่ได้รับยาหลอก เมื่ออายุ
ได้ 5 ปี ผู้วิจัยให้คะแนน 77% ของผู้ชายที่รักษาด้วย PROPECIA ว่ามีการเจริญเติบโตของเส้นผมเพิ่มขึ้น เทียบกับ 15% ของ
ผู้ชายที่ได้รับยาหลอก

คณะกรรมการอิสระจัดอันดับภาพถ่ายศีรษะทีเ่ป็นมาตรฐานในลักษณะปิดตาโดยพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเส้นผม
บนหนังศีรษะโดยใช้มาตราส่วน 7 จุดเดียวกันกับการประเมินของผู้วิจัย เมื่ออายุ 12 เดือน 48% ของผู้ชายทีร่ักษาด้วย 
PROPECIA เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ชาย 7% ทีไ่ด้รับยาหลอก เมื่ออายุ 2 ปพีบว่ามีการเจริญเติบโตของเส้นผมเพิ่มขึ้นในผู้ชาย 66% 
ที่ได้รับการรักษาด้วย PROPECIA เทียบกับผู้ชาย 7% ทีไ่ด้รับยาหลอก เมื่ออายไุด้ 5 ปี 48% ของผู้ชายทีไ่ด้รับการรักษาด้วย 
PROPECIA แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของเส้นผมทีเ่พิ่มขึ้น 42% ได้รับการจัดอันดับว่าไม่มกีารเปลี่ยนแปลง (ไม่มีอาการผม
ร่วงจากการตรวจวัดพื้นฐานทีม่องเห็นได้อีกต่อไป) และ 10% ได้รับการจัดประเภทว่ามีผมร่วงเมื่อเทียบกับการตรวจวัดพื้นฐาน . ใน
การเปรียบเทียบ 6% ของผู้ชายทีไ่ด้รับยาหลอกแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของเส้นผมที่เพิ่มขึ้น ผลลัพธ์อื่นๆ ในการศึกษา
ภาวะศีรษะล้านจุดสุดยอด

ผู้ป่วยที่เข้าร่วมการทดสอบศีรษะล้านแบบจุดยอด 2 ครั้งจะตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศด้วยตนเองเพื่อ
ตรวจหาการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการทํางานทางเพศ ในเดือนที่ 12 พบความแตกต่างที่มีนัยสําคัญทางสถิติในความ
โปรดปรานของยาหลอกใน 3 ใน 4 โดเมน (ความสนใจทางเพศ การแข็งตัวของอวัยวะเพศ และการรับรู้ถึงปัญหาทางเพศ) อย่างไร
ก็ตาม ไมพ่บความแตกต่างที่มีนัยสําคัญในคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยรวมต่อชีวิตเพศ

ในการศึกษาศีรษะล้านแบบจุดยอดหนึ่งในสองการศึกษา ผู้ป่วยถูกสอบถามเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของขนตามร่างกายทีไ่ม่ใช่หนังศีรษะ 
PROPECIA ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อขนตามร่างกายทีไ่ม่ใช่หนังศีรษะ
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เรียนในผู้ชายที่มีผมร่วงบริเวณกลางหนังศีรษะส่วนหน้า
การศึกษาระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ PROPECIA ในผู้ชายที่มีผมร่วงบริเวณหนังศีรษะ

ตรงกลางด้านหน้า พบว่าจํานวนผมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับยาหลอก จํานวนเส้นผมที่เพิ่มขึ้นมาพร้อมกับการปรับปรุง
ในการประเมินตนเองของผู้ป่วย การประเมินของผูว้ิจัย และการใหค้ะแนนตามภาพถ่ายมาตรฐาน นับจํานวนผมทีบ่ริเวณหนังศีรษะ
กลางศีรษะส่วนหน้า และไม่รวมถึงบริเวณทีเ่กิดภาวะถดถอยของเส้นผมหรือบริเวณหนังศีรษะส่วนหน้า

สรุปการศึกษาทางคลินิกในผู้ชาย
การศึกษาทางคลินิกได้ดําเนินการในผู้ชายอายุ 18 ถึง 41 ปทีี่มีอาการผมร่วงแบบแอนโดรเจเนติกในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง 

ผู้ชายทุกคนที่รับการรักษาด้วย PROPECIA หรือยาหลอกได้รับแชมพูทีม่นีํ้ามันทาร์ (Neutrogena T/Gel®*แชมพู) ในช่วง 2 ปี
แรกของการศึกษา ผู้ป่วยทีไ่ดร้ับการรักษาด้วย PROPECIA จะไดร้ับการปรับปรุงทางคลินิกในช่วง 3 เดือนแรก และทําใหจ้ํานวน
เส้นผมบนหนังศีรษะและการงอกของเส้นผมเพิ่มขึ้นสุทธิ ในการศึกษาทางคลินิกนานถึง 5 ปี การรักษาด้วย PROPECIA ชะลอการ
ลุกลามของผมร่วงในกลุ่มยาหลอก โดยทั่วไป ความแตกต่างระหว่างกลุ่มการรักษายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปขีองการ
ศึกษา

การวิเคราะหท์างชาติพันธุ์ของข้อมูลทางคลินิกจากผู้ชาย
ในการวิเคราะห์ร่วมกันของการศึกษาทั้งสองเรื่องศีรษะล้านจุดยอด จํานวนเส้นผมเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลงจากการตรวจวัดพื้นฐาน

คือ 91 เทียบกับ -19 เส้น (PROPECIA เทียบกับยาหลอก) ในกลุ่มคนผิวขาว (n=1185), 49 เทียบกับ -27 เส้นในกลุ่มคนผิวดํา 
(n=84) ขน 53 เทียบกับ -38 เส้นในกลุ่มชาวเอเชีย (n=17) เส้นขน 67 เส้นเทียบกับขนในกลุ่มฮสิแปนกิส์ (n=45 เส้น) และเส้นขน 
67 เทียบกับ -15 ในกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ (n=20) การประเมินตนเองของผู้ป่วยพบว่ามกีารปรับปรุงในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ด้วยการ
รักษาด้วย PROPECIA ยกเว้นความพึงพอใจของเส้นผมและจุดยอดหน้าผากในชายผิวดํา ซึ่งโดยรวมพอใจ

เรียนในสตรี
ในการศึกษาเกี่ยวกับสตรีวัยหมดประจําเดือนจํานวน 137 คนที่มีผมร่วงจากฮอร์โมนเพศชายทีไ่ด้รับการรักษาด้วย PROPECIA 

(n=67) หรือยาหลอก (n=70) เป็นเวลา 12 เดือน ประสิทธิภาพไม่สามารถแสดงใหเ้ห็นได้ ไม่มีการปรับปรุงในการนับผม การ
ประเมินตนเองของผูป้่วย การประเมินของผู้วิจัย หรือการใหค้ะแนนของภาพถ่ายมาตรฐานในสตรีทีร่ับการรักษาด้วย PROPECIA 
เมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอก (ดูคําแนะนํา และการใช้ )

ข้อบ่งใช้และการใชง้าน

PROPECIA ใชส้ําหรับรักษาอาการผมร่วงแบบผู้ชาย (androgenetic alopecia) ในผู้ชายเท่านั้น. ความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพแสดงให้เห็นในผู้ชายอายุระหว่าง 18 ถึง 41 ปี โดยมอีาการผมร่วงเล็กน้อยถึงปานกลางทีส่่วนปลายและบริเวณหนัง
ศีรษะส่วนหน้า (ดู เภสัชวิทยาทางคลินิกการศึกษาทางคลินิก).

ยังไม่มกีารกําหนดประสิทธิภาพในภาวะเศรษฐกิจถดถอย bitemporal
PROPECIA ไมไ่ด้ระบไุว้ในสตรี (ดู เภสัชวิทยาทางคลินิก, การศึกษาทางคลินิกและข้อห้าม)

PROPECIA ไมไ่ด้ระบไุว้ในเด็ก (ดู ข้อควรระวังการใช้ในเด็ก).

ข้อห้าม

PROPECIA มขี้อห้ามดังต่อไปนี:้
การตั้งครรภ์ การใช้ Finasteride มีข้อห้ามในสตรีเมื่อตั้งครรภห์รืออาจจะตั้งครรภ์ เนื่องจากความสามารถของสารยับยั้ง 

Type II 5α-reductase ในการยับยั้งการเปลี่ยนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเป็น DHT ฟิแนสเทอไรด์อาจทําใหเ้กิดความผิดปกตทิี่
อวัยวะเพศภายนอกของทารกในครรภเ์พศชายที่ไดร้ับยาฟิแนสเทอไรด์ หากใช้ยานีใ้นระหว่างตั้งครรภ์ หรือหากการตั้งครรภ์เกิดขึ้น
ขณะใช้ยานี้ สตรีมีครรภ์ควรทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดกับทารกในครรภช์าย (ดูคํา เตือน การเปิดรับผู้หญิง - ความเสี่ยงต่อทารก
ในครรภ์ และ ข้อควรระวังข้อมูลสําหรับผู้ป่วยและการตั้งครรภ์.) ในหนูเพศเมีย การใหฟ้ีแนสเทอไรด์ในปริมาณตํ่าในระหว่างตั้งครรภ์
ทําให้เกิดความผิดปกติของอวัยวะเพศภายนอกในลูกผู้ชาย

แพส้่วนประกอบใด ๆ ของยานี้

คําเตือน

PROPECIA ไม่ไดร้ะบุไว้สําหรับใช้ในผูป้่วยเด็ก (ดูคําแนะนําและการใช้ และข้อควรระวังการใช้ในเด็ก) หรือผูห้ญิง (ดูคํา เตือน 
การเปิดรับผู้หญิง - ความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์ ข้อควรระวังข้อมูลสําหรับผู้ป่วยและการตั้งครรภ;์และจัดหาอย่างไรการจัดเก็บและ
การจัดการ).
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การเปิดรับผู้หญิง - ความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์
ผู้หญิงไม่ควรถือยาเม็ด PROPECIA ที่บดหรือหักเมื่อตั้งครรภห์รืออาจตั้งครรภ์เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่การดูดซึมของ 

finasteride และความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์ชาย ยาเม็ด PROPECIA เคลือบและจะป้องกันการสัมผัสกับสารออก
ฤทธิ์ในระหว่างการจัดการตามปกติ โดยจะต้องไม่หักหรือบดเม็ดยา (โปรดดู ข้อห้าม; ข้อควรระวังข้อมูลสําหรับผู้ป่วยและการตั้ง
ครรภ์;และจัดหาอย่างไรการจัดเก็บและการจัดการ.)

ข้อควรระวัง

ทั่วไป
ควรใชค้วามระมัดระวังในการบริหาร PROPECIA ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกตขิองการทํางานของตับ เนื่องจาก finasteride จะ

ถูกเผาผลาญอย่างกว้างขวางในตับ
ข้อมูลสําหรับผู้ป่วย

ผู้หญิงไม่ควรถือยาเม็ด PROPECIA ที่บดหรือหักขณะตั้งครรภ์หรืออาจตั้งครรภเ์นื่องจากมีความเป็นไปได้ทีก่ารดูดซึมของ 
finasteride และความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้นต่อทารกในครรภ์ชาย เม็ดยา PROPECIA เคลือบและจะป้องกันการสัมผัสกับสารออก
ฤทธิใ์นระหว่างการจัดการตามปกติ โดยจะต้องไม่หักหรือบดเม็ดยา (ดูการคุมกําเนิด คําเตือน การเปิดรับผู้หญิง - ความเสี่ยงต่อ
ทารกในครรภ์; ข้อควรระวังการตั้งครรภ์;และจัดหาอย่างไรการจัดเก็บและการจัดการ)

แพทย์ควรแนะนําให้ผูป้่วยรายงานการเปลี่ยนแปลงของเต้านมในทันที เช่น มกี้อน ปวด หรือหัวนมไหลออก มีรายงานการ
เปลี่ยนแปลงของเต้านมรวมทั้งการขยายเต้านม ความอ่อนโยน และเนื้องอก (ดู อาการไมพ่ึงประสงค์ )

ดูเพิ่มเติมทีส่่วนแทรกแพ็คเกจของผู้ป่วย
แพทย์ควรแนะนําให้ผู้ป่วยอ่านเอกสารกํากับยาของผู้ป่วยก่อนเริ่มการรักษาด้วย PROPECIA และอ่านอีกครั้งทุกครั้งทีต่่ออายุ

ใบสั่งยา เพื่อให้พวกเขาทราบข้อมูลปัจจุบันสําหรับผูป้่วยเกี่ยวกับ PROPECIA

ปฏิกิริยาระหว่างการทดสอบยา/ห้องปฏิบัติการ
Finasteride ไม่มผีลต่อระดับการหมุนเวียนของคอร์ติซอล ฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ หรือไทรอกซิน และไม่ส่งผลต่อ

โปรไฟล์ไขมันในพลาสมา (เช่น คอเลสเตอรอลรวม ไลโปโปรตีนความหนาแน่นตํ่า ไลโปโปรตีนความหนาแน่นสูงและไตรกลีเซอไรด์) 
หรือความหนาแน่นของแร่ธาตุในกระดูก ในการศึกษากับ finasteride ไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายทางคลินิกในฮอร์โมน 
luteinizing (LH), ฮอร์โมนกระตุ้นรูขุมขน (FSH) หรือโปรแลคติน ในอาสาสมัครทีม่ีสุขภาพดี การรักษาด้วยฟิแนสเทอไรด์ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงการตอบสนองของ LH และ FSH ต่อฮอร์โมน gonadotropinreleasing ซึ่งบ่งชี้ว่าแกนของต่อมใตส้มอง-ต่อมใต้
สมอง-อัณฑะไม่ได้รับผลกระทบ

ในการศึกษาทางคลินิกกับ PROPECIA (finasteride, 1 มก.) ในผู้ชายอายุ 18-41 ปี ค่าเฉลี่ยของแอนติเจนเฉพาะต่อมลูก
หมากในซีรัม (PSA) ในซีรัมลดลงจาก 0.7 ng/mL ทีก่ารตรวจวัดพื้นฐานเป็น 0.5 ng/mL ในเดือนที่ 12 ในการศึกษาทางคลินิกกับ 
PROSCAR (finasteride 5 มก.) เมื่อใช้ในชายสูงอายุที่มีภาวะต่อมลูกหมากโต (BPH) ระดับ PSA จะลดลงประมาณ 50% การ
ศึกษาอื่น ๆ กับ PROSCAR พบว่าอาจทําให้ PSA ในซีรัมลดลงเมื่อมีมะเร็งต่อมลูกหมาก การค้นพบนีค้วรนํามาพิจารณาเพื่อการ
ตีความ PSA ในซีรัมอย่างเหมาะสมเมื่อทําการประเมินผู้ชายทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยา Finasteride การเพิ่มขึ้นของระดับ PSA จาก
จุดตํ่าสุดที่ได้รับการยืนยันในขณะที่ PROPECIA อาจส่งสัญญาณว่ามมีะเร็งต่อมลูกหมากและควรได้รับการประเมินอย่างรอบคอบ 
แม้ว่าค่าเหล่านั้นจะยังอยู่ในช่วงปกตสิําหรับผู้ชายทีไ่ม่ได้ใช้ตัวยับยั้ง5α-reductase การไม่ปฏิบัติตามการรักษาด้วย PROPECIA 
อาจส่งผลต่อผลการทดสอบ PSA

ปฏิกิริยาระหว่างยา
ไม่พบปฏิกิริยาระหว่างยาที่มีความสําคัญทางคลินิก Finasteride ไม่มีผลต่อระบบเอนไซม์ทีเ่ผาผลาญยาทีเ่ชื่อมโยงกับ 

cytochrome P450 สารประกอบทีไ่ด้รับการทดสอบในมนุษย์ ได้แก่ antipyrine, digoxin, propranolol, theophylline และ 
warfarin และไม่พบการโต้ตอบที่มีความหมายทางคลินิก

การรักษาควบคู่อื่นๆ:แม้ว่าจะไมไ่ด้ทําการศึกษาปฏิสัมพันธ์เฉพาะ แต่ยา finasteride ขนาด 1 มก. หรือมากกว่าถูกนํามาใชใ้น
การศึกษาทางคลินิกกับ acetaminophen, acetylsalicylic acid, α-blockers, ยาแก้ปวด, angiotensin-converting 
enzyme (ACE) inhibitors, anticonvulsants, benzodiazepines, beta blockers, แคลเซียม -channel blockers, ไนเต
รตหัวใจ, ยาขับปัสสาวะ, H2คู่อร,ิ สารยับยั้ง HMG-CoA reductase, สารยับยั้ง prostaglandin synthetase (เรียกอีกอย่างว่า 
NSAIDs) และ quinolone anti-infectives โดยไม่มีหลักฐานการโต้ตอบทีไ่มพ่ึงประสงค์ที่มีนัยสําคัญทางคลินิก

การก่อมะเร็ง, การกลายพันธุ์, การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์
ไม่พบหลักฐานของการเกิดเนื้องอกในการศึกษา 24 เดือนในหนู Sprague-Dawley ทีไ่ด้รับยา finasteride สูงถึง 160 มก./

กก./วัน ในเพศชาย และ 320 มก./กก./วัน ในเพศหญิง ปริมาณเหล่านี้
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ทําให้เกิดการสัมผัสอย่างเป็นระบบตามลําดับในหนู 888 และ 2192 เท่าที่สังเกตได้ในคนทีไ่ด้รับปริมาณที่แนะนําของมนุษย์ 1 มก. / 
วัน การคํานวณการสัมผัสทั้งหมดใช้ AUC . ที่คํานวณได้(0-24 ชม.)สําหรับสัตว์และค่าเฉลี่ย AUC(0-24 ชม.)สําหรับผู้ชาย (0.05 
ไมโครกรัม•ชม./มล.)

ในการศึกษาสารก่อมะเร็งในหนทูดลอง CD-1 เป็นเวลา 19 เดือน มนีัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) การเพิ่มขึ้นของอุบัติการณ์
ของมะเร็งต่อมลูกหมาก Leydig เซลลอ์ัณฑะเพิ่มขึ้นทีข่นาดยา 250 มก./กก./วัน (1824 เท่าของการสัมผัสของมนุษย)์ ในหนู
ทดลองที่ขนาด 25 มก./กก./วัน (184 เท่าของการรับสัมผัสของมนุษย์) และในหนูที่ขนาดยา≥40 มก./กก./วัน (312 เท่าของการ
สัมผัสของมนุษย)์ พบว่ามีอุบัติการณก์ารเกิดเซลล์ Leydig เพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการเปลี่ยนแปลงทีเ่พิ่มขึ้นใน
เซลล์ Leydig และการเพิ่มขึ้นของระดับ LH ในซีรัม (สูงกว่ากลุ่มควบคุม 2-3 เท่า) ได้รับการแสดงใหเ้ห็นในสัตว์ฟันแทะทั้งสองชนิด
ที่ได้รับยา finasteride ในปริมาณสูง ไม่พบการเปลี่ยนแปลงเซลล์ Leydig ทีเ่กี่ยวข้องกับยาในหนูหรือสุนัขที่ไดร้ับ finasteride 
เป็นเวลา 1 ปีทีข่นาดยา 20 มก./กก./วัน และ 45 มก./กก./วัน (240 และ 2800 เท่า ตามลําดับ จากการสัมผัสของมนุษย์) หรือใน 
หนูที่ได้รับการรักษาเป็นเวลา 19 เดือนในขนาด 2.5 มก./กก./วัน (ประมาณ 18.4 เท่าของการสัมผัสของมนุษย์)

ไม่พบหลักฐานการกลายพันธุ์ในในหลอดทดลองการทดสอบการกลายพันธุ์ของแบคทีเรีย การทดสอบการกลายพันธุ์ของเซลล์
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หรือในในหลอดทดลองการทดสอบการชะด้วยอัลคาไลน์ ในอันในหลอดทดลองการทดสอบความคลาดเคลื่อน
ของโครโมโซมโดยใชเ้ซลล์รังไข่ของหนูแฮมสเตอรจ์ีน มคีวามคลาดเคลื่อนของโครโมโซมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในอัน ในร่างกายการ
ทดสอบความผิดปกติของโครโมโซมในหนทูดลอง ไม่พบการเพิ่มขึ้นของความผิดปกตขิองโครโมโซมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเมื่อใช้ 
finasteride ในขนาดยาสูงสุดทีย่อมรับได้ 250 มก./กก./วัน (1824 เท่าของการสัมผัสของมนุษย)์ ตามที่กําหนดไวใ้นการศึกษา
การก่อมะเร็ง

ในกระต่ายเพศผูท้ี่โตเต็มที่ทางเพศสัมพันธ์ทีไ่ดร้ับฟิแนสเทอไรด์ 80 มก./กก./วัน (4344 เท่าของการรับสัมผัสของมนุษย์) นาน
ถึง 12 สัปดาห์ ไม่มีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ จํานวนอสุจิ หรือปริมาณการหลั่ง ในหนูเพศผู้ที่โตเต็มที่ทางเพศสัมพันธ์ทีไ่ด้รับฟิแนสเทอ
ไรด์ 80 มก./กก./วัน (488 เท่าของการสัมผัสของมนุษย์) ไม่มผีลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการเจริญพันธุ์หลังการรักษา 6 หรือ 
12 สัปดาห์; อย่างไรก็ตาม เมื่อการรักษาดําเนินต่อไปนานถึง 24 หรือ 30 สัปดาห์ ภาวะเจริญพันธุ์ ความดกของไข่ลดลงอย่างเห็น
ได้ชัด และนํ้าหนักของถุงนํ้าอสุจแิละต่อมลูกหมากลดลงอย่างเห็นได้ชัด ผลกระทบทั้งหมดเหล่านี้สามารถย้อนกลับได้ภายใน 6 
สัปดาห์หลังจากหยุดการรักษา ไมพ่บผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับยาต่ออัณฑะหรือประสิทธิภาพการผสมพันธุ์ในหนูหรือกระต่าย ภาวะ
เจริญพันธุ์ทีล่ดลงในหนูทีไ่ด้รับยา finasteride เป็นผลรองจากผลกระทบต่ออวัยวะเพศเสริม (ต่อมลูกหมากและถุงนํ้าเชื้อ) ส่งผล
ให้เกิดความล้มเหลวในการสร้างปลั๊กนํ้าเชื้อ ปลั๊กนํ้าเชื้อจําเป็นสําหรับภาวะเจริญพันธุ์ตามปกติในหนู แต่จะไมเ่กี่ยวข้องกับมนุษย์ 
การตั้งครรภ์

ผลกระทบที่ทําให้ทารกอวัยวะพิการ: หมวดหมู่การตั้งครรภ์ X
ดูข้อห้าม
PROPECIA ไม่ไดร้ะบุไว้สําหรับใช้ในสตรี
การให้ finasteride แก่หนูทีต่ั้งครรภใ์นวันทีต่ั้งครรภ์ 6-20 ในปริมาณตั้งแต่ 100 ไมโครกรัม/กก./วัน ถึง 100 มก./กก./วัน (

ประมาณ 1-684 เท่าของการสัมผัสของมนุษย)์ ส่งผลใหม้ีการพัฒนาของ hypospadias ตามขนาดยาใน 3.6 ถึง 100% ของลูก
ผู้ชาย หนูทีต่ั้งครรภไ์ด้ให้กําเนิดลูกเพศผูโ้ดยมีนํ้าหนักของต่อมลูกหมากโตและต่อมลูกหมากลดลง การแยกตัวก่อนกําหนดล่าช้า 
และการพัฒนาหัวนมชั่วคราวเมื่อให้ยา Finasteride ที่≥30 ไมโครกรัม/กก./วัน (ประมาณ 0.2 เท่าของการสัมผัสของมนุษย์) และ
ลดระยะ anogenital เมื่อให้ finasteride ที≥่3 ไมโครกรัม/กก./วัน (ประมาณ 0.02 เท่าของการสัมผัสของมนุษย)์ ช่วงเวลาวิกฤติ
ในระหว่างทีผ่ลกระทบเหล่านีส้ามารถเกิดขึ้นได้ในหนูเพศผูถู้กกําหนดให้เป็นวันที่ 16-17 ของการตั้งครรภ์ การเปลี่ยนแปลงที่
อธิบายข้างต้นเป็นผลทางเภสัชวิทยาทีค่าดหวังของยาในกลุ่ม TypeIIสารยับยั้ง5α-reductase และคล้ายกับทีร่ายงานในทารก
เพศชายทีม่ีความบกพร่องทางพันธุกรรมของTypeII5α-รีดักเตส ไม่พบความผิดปกติในลูกเพศหญิงทีไ่ด้รับยา finasterideใน
มดลูก.

ไม่พบความผิดปกตทิางพัฒนาการในลูกกตัญญูรุ่นแรก (F1) ลูกตัวผู้หรือตัวเมียทีเ่กิดจากหนูเพศผู้ทีไ่ด้รับยา Finasteride 
ผสมพันธุ์ (80 มก./กก./วัน; 488 เท่าของการสัมผัสของมนุษย)์ กับตัวเมียทีไ่มไ่ด้รับการรักษา การใหย้า finasteride ที่ 3 มก./กก
./วัน (ประมาณ 20 เท่าของการรับสัมผัสของมนุษย)์ ระหว่างตั้งครรภต์อนปลายและช่วงใหน้มบุตรส่งผลใหภ้าวะเจริญพันธุ์ลดลง
เล็กน้อยใน F1ลูกผู้ชาย. ไม่พบผลกระทบในลูกหลานหญิง

ไม่พบหลักฐานของความผิดปกติในทารกในครรภ์ของกระต่ายทีไ่ด้รับยา Finasterideในมดลูก จากวันที่ 6-18 ของการตั้ง
ครรภ์ในขนาดสูงถึง 100 มก./กก./วัน (1908 เท่าของขนาดยาทีแ่นะนําของมนุษย์คือ 1 มก./วัน ตามการเปรียบเทียบพื้นที่ผิวกาย) 
อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลกระทบต่ออวัยวะเพศของผู้ชายจะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากกระต่ายไม่ได้สัมผัสในช่วงเวลาวิกฤตของการพัฒนา
ระบบอวัยวะเพศ

ดิในมดลูกผลของการสัมผัสฟีแนสเทอไรด์ในช่วงพัฒนาการของตัวอ่อนและทารกในครรภไ์ด้รับการประเมินในลิงจําพวกลิง
จําพวกหนึ่ง (วันที่ตั้งท้อง 20-100) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่สามารถทํานายพัฒนาการของมนุษย์ได้ดีกว่าหนูหรือกระต่าย การใหย้า 
finasteride ทางหลอดเลือดดําแก่ลิงที่ตั้งครรภ์ในขนาดสูงถึง 800 ng/วัน (อย่างน้อย 250 เท่าของการได้รับ Finasteride โดย
ประมาณสูงสุดของสตรมีีครรภ์
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จากนํ้าอสุจิของผู้ชายทีร่ับประทาน 1 มก./วัน โดยเปรียบเทียบบริเวณผิวกาย) ส่งผลใหท้ารกในครรภเ์พศชายไม่มคีวามผิดปกติ ใน
การยืนยันความเกี่ยวข้องของแบบจําลองจําพวกจําพวกสําหรับพัฒนาการของทารกในครรภข์องมนุษย์ การใหย้า finasteride 
ขนาด 2 มก./กก./วัน กับลิงทีต่ั้งครรภส์่งผลให้มคีวามผิดปกติทีอ่วัยวะเพศภายนอกในทารกในครรภ์ชาย ไม่พบความผิดปกติอื่นใด
ในทารกในครรภช์าย และไมพ่บความผิดปกติเกี่ยวกับฟิแนสเทอไรด์ในทารกในครรภ์เพศหญิงไม่ว่าขนาดใด

แมพ่ยาบาล
PROPECIA ไม่ไดร้ะบุไว้สําหรับใชใ้นสตรี
ไมท่ราบว่า finasteride ถูกขับออกมาในนมของมนุษยห์รือไม่ การใชใ้นเด็ก

PROPECIA ไม่ไดร้ะบุไว้สําหรับใชใ้นผูป้่วยเด็ก
ความปลอดภัยและประสิทธิผลในผู้ป่วยเด็กยังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้น การใช้ผู้สูงอายุ

การศึกษาประสิทธิภาพทางคลินิกกับ PROPECIA ไม่รวมผูท้ี่มีอายุ 65 ปขีึ้นไป ตามเภสัชจลนศาสตร์ของ finasteride 5 มก. 
ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาในผูสู้งอายุสําหรับ PROPECIA (ดู เภสัชวิทยาทางคลินิกเภสัชจลนศาสตร์). อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการ
ระบุประสิทธิภาพของ PROPECIA ในผู้สูงอายุ

อาการไม่พึงประสงค์

การศึกษาทางคลินิกสําหรับ PROPECIA (finasteride 1 มก.) ในการรักษาผมร่วงแบบผู้ชาย
ในการทดลองทางคลินิกที่มีการควบคุม 3 ครั้งสําหรับ PROPECIA ในระยะเวลา 12 เดือน 1.4% ของผู้ป่วยที่ได้รับ 

PROPECIA (n = 945) ถูกยกเลิกเนื่องจากประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทีพ่ิจารณาว่าอาจเป็นไปได้หรืออาจเกี่ยวข้องกับยาอย่าง
แน่นอน (1.6% สําหรับยาหลอก n =934).

ประสบการณ์ทีไ่ม่พึงประสงค์ทางคลินิกที่รายงานว่าเป็นไปได้ อาจเป็นหรือเกี่ยวข้องกับยาอย่างแน่นอนใน≥1% ของผู้ป่วยที่ได้
รับยา PROPECIA หรือยาหลอกแสดงไว้ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1
ประสบการณ์ที่ไมพ่ึงประสงค์จากยาสําหรับ PROPECIA (finasteride 1 มก.) ในปทีี่ 1 (%)

ผมร่วงแบบผู้ชาย
PROPECIA

N=945
ยาหลอก
N=934

ความใคร่ลดลง 1.8 1.3

หย่อนสมรรถภาพทางเพศ 1.3 0.7

ความผิดปกติของการหลั่ง
(ปริมาณนํ้าอสุจลิดลง)

1.2
(0.8)

0.7
(0.4)

การเลิกจ้างเนื่องจากประสบการณท์ี่ไมพ่ึง
ประสงค์ทางเพศที่เกี่ยวข้องกับยา 1.2 0.9

การวิเคราะหป์ระสบการณ์ที่ไม่พึงประสงคท์างคลินิกแบบบูรณาการแสดงใหเ้ห็นว่าในระหว่างการรักษาด้วย PROPECIA ผู้ชาย
จํานวน 36 คน (3.8%) จาก 945 คนรายงานประสบการณ์ทีไ่มพ่ึงประสงค์เหล่านีอ้ย่างน้อยหนึ่งอย่างเมื่อเทียบกับผู้ชายจํานวน 20 
คน (2.1%) ที่ได้รับยาหลอก (p=0.04) การแก้ปัญหาเกิดขึ้นในผู้ชายที่หยุดการรักษาด้วย PROPECIA เนื่องจากผลข้างเคียงเหล่า
นี้และในผู้ป่วยส่วนใหญ่ทีย่ังคงรักษา อุบัติการณ์ของประสบการณ์ไม่พึงประสงค์แต่ละอย่างข้างต้นลดลงเป็น≤0.3% ภายในปีทีห่้า
ของการรักษาด้วย PROPECIA

ในการศึกษา finasteride 1 มก. ต่อวันในผู้ชายที่มีสุขภาพดี พบว่าปริมาณการหลั่งอสุจิลดลงเฉลี่ย 0.3 มล. (-11%) เมื่อเทียบ
กับ 0.2 มล. (–8%) สําหรับยาหลอกพบได้หลังการรักษา 48 สัปดาห์ การศึกษาอื่นอีกสองชิ้นแสดงให้เห็นว่า finasteride ที่
ปริมาณ PROPECIA 5 เท่า (5 มก. ต่อวัน) ทําให้ค่ามัธยฐานลดลงอย่างมีนัยสําคัญประมาณ 0.5 มล. (-25%) เมื่อเทียบกับยา
หลอกในปริมาณที่พุ่งออกมา แต่สิ่งนี้สามารถกลับได้หลังจากหยุดการรักษา

ในการศึกษาทางคลินิกกับ PROPECIA อุบัตกิารณ์ของความอ่อนโยนและการขยายตัวของเต้านม ปฏิกิริยาภูมไิวเกิน และ
อาการปวดอัณฑะในผู้ป่วยทีไ่ดร้ับยา finasteride ไม่แตกต่างจากในผูป้่วยทีไ่ด้รับยาหลอก.

ประสบการณห์ลังการขายยา PROPECIA (finasteride 1 มก.)
ความอ่อนโยนและการขยายตัวของเต้านม; ภาวะซึมเศร้า; ปฏิกิริยาภูมไิวเกินรวมทั้งผื่น, อาการคัน, ลมพิษ, และอาการบวมทีร่ิม

ฝีปากและใบหน้า; ปวดอัณฑะ; และมะเร็งเต้านมในผู้ชาย เนื่องจากปฏิกิริยาเหล่านี้รายงานโดยสมัครใจจากประชากรทีม่ีขนาดไม่
แน่นอน จึงเป็นไปไมไ่ด้เสมอทีจ่ะประมาณความถี่ไดอ้ย่างน่าเชื่อถือหรือสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับการได้รับยา ดูการทดลอง
ทางคลินิกที่มีการควบคุมและการศึกษาส่วนขยายระยะยาวแบบเปิดสําหรับ PROSCAR®(finasteride 5 มก.) ในการรักษาภาวะ
ต่อมลูกหมากโตอย่างอ่อนโยน.
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การทดลองทางคลินิกทีม่ีการควบคุมและการศึกษาส่วนขยายระยะยาวแบบเปิดสําหรับ PROSCAR®(finasteride 5 มก.) ในการ
รักษาภาวะต่อมลูกหมากโตอย่างอ่อนโยน

ในการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยในระยะยาวของ PROSCAR (PLESS) ซึ่งเป็นการศึกษาทางคลินิกทีม่ีการควบคุม
เป็นเวลา 4 ปี ผู้ป่วย 3040 คนที่มีอายรุะหว่าง 45 ถึง 78 ปี ที่มีอาการเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลตามอาการและต่อมลูกหมากโตได้รับ
การประเมินเพื่อความปลอดภัยในระยะเวลา 4 ปี (1524) บน PROSCAR 5 มก./วัน และ 1516 สําหรับยาหลอก) 3.7% (ผู้ป่วย 57 
ราย) ที่ได้รับ PROSCAR 5 มก. และ 2.1% (ผูป้่วย 32 ราย) ทีไ่ด้รับยาหลอกหยุดการรักษาอันเป็นผลมาจากอาการไม่พึงประสงคท์ี่
เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นอาการไมพ่ึงประสงค์ที่รายงานบ่อยที่สุด

ตารางที่ 2 แสดงอาการไม่พึงประสงคท์างคลินิกเพียงอย่างเดียวที่ผู้วิจัยพิจารณาว่าอาจเป็นยาหรืออาจแน่นอนซึ่งอุบัติการณ์
ของ PROSCAR คือ≥1% และมากกว่ายาหลอกในช่วง 4 ปขีองการศึกษา ในปีที่ 2-4 ของการศึกษา ไม่มคีวามแตกต่างอย่างมีนัย
สําคัญระหว่างกลุ่มการรักษาในอุบัติการณข์องความอ่อนแอ ความใครท่ี่ลดลง และความผิดปกติของการหลั่งอสุจิ

ตารางที่ 2
ประสบการณ์ทีไ่มพ่ึงประสงค์ทีเ่กี่ยวข้องกับยาสําหรับโปรสคาร ์(ฟิแนสเทอไรด5์ มก. )

ต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากโต
ปี 1

(%)
ปทีี่ 2, 3 และ 4*

(%)
ฟิแนสเทอไรด์ 5 มก. ยาหลอก Finasteride, 5

มก.
ยาหลอก

ความอ่อนแอ 8.1 3.7 5.1 5.1
ลดลง
ความใคร่

6.4 3.4 2.6 2.6

ลดลง
ปริมาณของ
อุทาน

3.7 0.8 1.5 0.5

พุ่งออกมา
ความผิดปกติ

0.8 0.1 0.2 0.1

หน้าอก
การขยาย

0.5 0.1 1.8 1.1

หน้าอก
ความอ่อนโยน

0.4 0.1 0.7 0.3

ผื่น 0.5 0.2 0.5 0.1
* ปรีวม 2-4
N = 1524 และ 1516, finasteride เทียบกับยาหลอก ตามลําดับ

โปรไฟล์ประสบการณ์ทีไ่มพ่ึงประสงค์ในการศึกษา BPH ระยะที่ 1 ทีค่วบคุมด้วยยาหลอก 1 ปีและส่วนขยายแบบเปิด 5 ปีทีม่ี 
PROSCAR 5 มก. และ PLESS มคีวามคล้ายคลึงกัน

ไม่มีหลักฐานของประสบการณ์ทีไ่ม่พึงประสงคท์ี่เพิ่มขึ้นด้วยระยะเวลาในการรักษาด้วย PROSCAR 5 มก. ทีเ่พิ่มขึ้น รายงานใหม่
เกี่ยวกับประสบการณ์ไม่พึงประสงคท์างเพศทีเ่กี่ยวข้องกับยาลดลงตามระยะเวลาของการรักษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการใชฟ้ิแนสเทอไรดใ์นระยะยาวกับเนื้องอกในเต้านมของผู้ชายยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ในระหว่างการศึกษา
ที่ควบคุมด้วยยาหลอกและยาเปรียบเทียบเป็นเวลา 4 ถึง 6 ปี ซึ่งลงทะเบียนกับชาย 3047 คน มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 4 รายในผู้ชาย
ที่รักษาด้วย PROSCAR แต่ไม่มีกรณใีดในผู้ชายทีไ่ม่ได้รับการรักษาด้วย PROSCAR ในอีก 4 ปกีารศึกษาที่ควบคุมด้วยยาหลอกซึ่ง
มีผู้เข้าร่วม 3040 คน มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 2 รายในผู้ชายทีไ่ด้รับยาหลอก แต่ไม่มรีายงานผู้ป่วยชายทีไ่ด้รับ PROSCAR

ในการทดลองที่ควบคุมด้วยยาหลอก 7 ปทีี่ลงทะเบียนชายที่มีสุขภาพดี 18,882 คน 9060 มีข้อมูลการตรวจชิ้นเนื้อด้วยเข็ม
ต่อมลูกหมากพร้อมสําหรับการวิเคราะห์ ในกลุ่ม PROSCAR ผู้ชาย 280 คน (6.4%) เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยมีคะแนน 
Gleason ที่ 7-10 ทีต่รวจพบในการตรวจชิ้นเนื้อเข็มเทียบกับผู้ชาย 237 คน (5.1%) ในกลุ่มยาหลอก จากกรณทีั้งหมดทีเ่ป็นมะเร็ง
ต่อมลูกหมากทีไ่ด้รับการวินิจฉัยในการศึกษานี้ ประมาณ 98% ถูกจัดเป็น intracapsular (ระยะ T1 หรือ T2) ความสําคัญทาง
คลินิกของการค้นพบนี้ไมเ่ป็นที่รู้จัก ข้อมูลนีจ้ากวรรณคดี (Thompson IM, Goodman PJ, Tangen CM, et al. อิทธิพลของ 
finasteride ต่อการพัฒนาของมะเร็งต่อมลูกหมาก เอ็น เอ็ง เจ เมด2003;349:213-22) จัดทําขึ้นเพื่อการพิจารณาโดยแพทย์
เมื่อใช้ PROSCAR ตามที่ระบไุว้ PROSCAR ไม่ได้รับการอนุมัติใหล้ดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก

ยาเกินขนาด

ในการศึกษาทางคลินิก การให้ฟีแนสเทอไรดเ์พียงครั้งเดียวสูงถึง 400 มก. และฟิแนสเทอไรด์หลายขนาดสูงถึง 80 มก./วัน 
เป็นเวลาสามเดือนไม่ส่งผลใหเ้กิดอาการข้างเคียง จนกว่าจะได้รับประสบการณ์เพิ่มเติม ไม่สามารถแนะนําการรักษาเฉพาะสําหรับยา
เกินขนาดทีม่ีฟิแนสเทอไรด์ได้

พบการตายอย่างมนีัยสําคัญในหนูเพศผูแ้ละเพศเมียทีร่ับประทานครั้งเดียวที่ 1500 มก./ม2

(500 มก./กก.) และในหนูเพศเมียและเพศผู้โดยให้รับประทานครั้งเดียวที่ 2360 มก./ม2(400 มก./กก.) และ 5900 มก./ม.2(1,000 
มก./กก.) ตามลําดับ
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ปริมาณและการบริหาร

ปริมาณทีแ่นะนําคือ 1 มก. รับประทานวันละครั้ง PROPECIA อาจรับ
ประทานโดยมีหรือไม่มีอาหารก็ได้
โดยทั่วไป จําเป็นต้องใชทุ้กวันเป็นเวลาสามเดือนขึ้นไปก่อนทีจ่ะสังเกตเห็นประโยชน์ แนะนําให้ใชอ้ย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาผล

ประโยชน์ ซึ่งควรได้รับการประเมินใหมเ่ป็นระยะ การถอนการรักษาจะนําไปสู่การกลับรายการผลภายใน 12 เดือน

วิธีการจัดหา

No. 6642 — เม็ดยา PROPECIA ขนาด 1 มก. เป็นเม็ดนูนสีแทน แปดเหลี่ยม เคลือบฟิล์ม โดยมีโลโก้ "stylized P" อยู่ด้าน
หนึ่ง และ PROPECIA อีกด้านหนึ่ง มีจําหน่ายดังนี้

NDC0006-0071-31 ขวดใช้งาน 30 ขวด (มีสารดูดความชื้น) NDC0006-0071-54 พี
ROพีAK®- หน่วยการใชข้วด 90 (พร้อมสารดูดความชื้น) การจัดเก็บและการจัดการ

เก็บทีอุ่ณหภูมิห้อง 15-30 องศาเซลเซียส (59-86 องศาฟาเรนไฮต์) ปิดภาชนะให้มิดและป้องกันความชื้น ผู้หญิงไม่ควรถือยา
เม็ด PROPECIA ที่บดหรือหักเมื่อตั้งครรภห์รืออาจตั้งครรภ์เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่การดูดซึมของ finasteride และความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทารกในครรภช์าย ยาเม็ด PROPECIA เคลือบและจะป้องกันการสัมผัสกับสารออกฤทธิ์ในระหว่างการจัดการ
ตามปกติ โดยทีย่าเม็ดต้องไม่หักหรือบดขยี้ (ดูคํา เตือน การเปิดรับผู้หญิง - ความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์ และ ข้อควรระวังข้อมูล
สําหรับผู้ป่วยและ การตั้งครรภ์)

ออกเมื่อ ธันวาคม 2010

สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาเลขที:่ 5,547,957; 5,571,817
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PROPECIA®
(finasteride) เม็ด 1 มก. 
ข้อมูลผู้ป่วยเกี่ยวกับ 
PROPECIA®(โปรปีชา)

ชื่อสามัญ: finasteride
(fin-AS-tur-eyed)

PROPECIA®สําหรับผู้ชายเท่านั้น

โปรดอ่านเอกสารนีก้่อนทีคุ่ณจะเริ่มใช้โพรพีเซีย นอกจากนี้ โปรดอ่านข้อมูลที่รวมอยู่ใน PROPECIA ทุกครั้งที่คุณต่ออายุใบสั่งยา 
ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โปรดจําไว้ว่าเอกสารนีไ้ม่ได้ใช้แทนการปรึกษาหารือกับแพทยข์องคุณอย่างรอบคอบ คุณและแพทย์
ควรปรึกษา PROPECIA เมื่อคุณเริ่มใชย้าและตรวจร่างกายเป็นประจํา

โพรพีเซียใชส้ําหรับอะไร?

PROPECIA ใชส้ําหรับรักษาอาการผมร่วงแบบผู้ชายที่จุดยอดและบริเวณหนังศีรษะตรงกลางด้านหน้า

PROPECIA มีไว้สําหรับใช้โดยผู้ชายเท่านั้นและควรไม่ใชโ้ดยผู้หญิงหรือเด็ก

ผมร่วงแบบผู้ชายคืออะไร?

ผมร่วงแบบผู้ชายเป็นภาวะปกตทิี่ผู้ชายมีอาการผมบางบนหนังศีรษะ บ่อยครั้งสิ่งนี้ส่งผลให้เส้นผมถอยและ/หรือศีรษะล้านทีส่่วนบน
ของศีรษะ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเริ่มต้นทลีะน้อยในผู้ชายอายุ 20 ปี

แพทยเ์ชื่อว่าผมร่วงแบบผู้ชายเกิดจากกรรมพันธุ์และขึ้นอยู่กับผลของฮอร์โมน แพทย์เรียกอาการผมร่วงประเภทนี้ว่าผมร่วงแบบ
แอนโดรเจเนติก

ผลการศึกษาทางคลินิก:

เป็นเวลา 12 เดือนทีแ่พทย์ศึกษาชายกว่า 1800 คนทีม่ีอายรุะหว่าง 18 ถึง 41 ปี โดยมีอาการผมร่วงเล็กน้อยถึงปานกลาง ใน
บรรดาผู้ชายเหล่านี้ มีประมาณ 1200 คนทีม่ีผมร่วงทีส่่วนบนของศีรษะได้เข้าร่วมในการศึกษาการต่อขยายเพิ่มเติม ส่งผลให้ใช้เวลา
ศึกษาทั้งหมดถึงห้าปี โดยทั่วไปแล้ว ผู้ชายทีใ่ช้ยา PROPECIA จะรักษาหรือเพิ่มจํานวนเส้นขนบนหนังศีรษะทีม่องเห็นได้และสังเกต
เห็นว่าเส้นผมของพวกเขาดีขึ้นในปีแรก การปรับปรุง เมื่อเทียบกับการเริ่มต้นของการศึกษา ยังคงรักษาตลอดหลายปีทีเ่หลือของ
การรักษา จํานวนผมในผู้ชายที่ไม่ไดใ้ชโ้พรเพเซยีลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในการศึกษาหนึ่ง ผู้ป่วยถูกตั้งคําถามเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของขนตามร่างกาย PROPECIA ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเส้นผมใน
บริเวณอื่นนอกจากหนังศีรษะ

PROPECIA จะทํางานให้ฉันหรือไม่

สําหรับผู้ชายส่วนใหญ่ PROPECIA จะเพิ่มจํานวนเส้นขนบนหนังศีรษะในปีแรกของการรักษา ช่วยเติมเต็มบริเวณบางหรือหัวล้าน
ของหนังศีรษะ นอกจากนี้ ผู้ชายทีร่ับประทานโพรพีเซยีอาจสังเกตเห็นการหลุดร่วงของเส้นผมช้าลง แม้ว่าผลลัพธ์จะแตกต่างกันไป 
แตโ่ดยทั่วไปแล้ว คุณจะไม่สามารถขึ้นใหม่ไดท้ั้งหมด ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่แสดงว่า PROPECIA ทํางานในการรักษาเส้นผมทีถ่อย
ห่างออกไปในบริเวณขมับทั้งสองข้างของศีรษะ

ผมร่วงแบบผู้ชายเกิดขึ้นทีละน้อยเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉลี่ยแล้ว ผมทีแ่ข็งแรงจะเติบโตเพียงครึ่งนิ้วในแต่ละเดือน ดังนั้นจะต้องใช้
เวลาสักระยะจึงจะเห็นผล

คุณอาจต้องใช้ PROPECIA ทุกวันเป็นเวลาสามเดือนขึ้นไปก่อนทีคุ่ณจะเห็นประโยชน์จากการรับประทาน PROPECIA PROPECIA 
สามารถใช้ได้ในระยะยาวหากคุณยังคงใชต้่อไป หากยาไม่ได้ผลสําหรับคุณภายในสิบสองเดือน การรักษาต่อไปไม่น่าจะเป็นประโยชน์ 
หากคุณหยุดใชโ้พรพเีซีย คุณอาจสูญเสียเส้นผมที่ได้รับภายใน 12 เดือนหลังจากหยุดการรักษา คุณควรปรึกษาเรื่องนี้กับแพทย์
ของคุณ
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PROPECIA ไม่มปีระสิทธิภาพในการรักษาผมร่วงเนื่องจากผมร่วงจากฮอร์โมนเพศชายในสตรีวัยหมดประจําเดือน ผู้หญิงไม่ควรรับ
ประทาน PROPECIA

ฉันควรใช้โพรพเีซียอย่างไร ปฏิบัตติาม

คําแนะนําของแพทย์

• รับประทานวันละ 1 เม็ดต่อวัน

• คุณอาจรับประทานโพรพีเซียโดยมีหรือไม่มีอาหารก็ได้

• หากคุณลืมรับประทานโพรพีเซีย ให้ทําไม ่ใชแ้ท็บเล็ตพิเศษ เพียงใช้แท็บเล็ตต่อไปตามปกติ

PROPECIA จะไม่ ทํางานไดเ้ร็วกว่าหรือดีกว่าถ้าคุณทานมากกว่าวันละครั้ง

ใครควรไม ่ทานโพรพเีซียไหม

• PROPECIA เป็นยารักษาผมร่วงแบบผู้ชายในผู้ชายเท่านั้นและไม่ควรนําโดยสตรี (ดูคําเตือนเกี่ยวกับ PROPECIA และ
การตั้งครรภ)์.

• เด็กไม่ควรรับประทาน PROPECIA

• ใครแพ้ส่วนผสมใดๆ

คําเตือนเกี่ยวกับ PROPECIA และการตั้งครรภ์

• ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรืออาจจะตั้งครรภ:์

- ต้องไมใ่ช้ PROPECIA

- ไมค่วรจับยาเม็ด PROPECIA ที่บดหรือหัก

หากผู้หญิงที่ตั้งครรภก์ับทารกเพศชายดูดซับสารออกฤทธิ์ในโพรพีเซียไมว่่าจะโดยการกลืนหรือทางผิวหนัง ก็อาจทําให้เกิด
ความผิดปกติของอวัยวะเพศของทารกชายได้ หากสตรีที่ตั้งครรภส์ัมผัสกับสารออกฤทธิ์ใน PROPECIA ควรปรึกษาแพทย์ 
ยาเม็ด PROPECIA เคลือบและจะป้องกันการสัมผัสกับสารออกฤทธิ์ในระหว่างการจัดการตามปกติ โดยที่ยาเม็ดต้องไมห่ัก
หรือบดขยี้

ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ของ PROPECIA คืออะไร?

เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ทีต่้องสั่งโดยแพทย์ทั้งหมด PROPECIA อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง ในการศึกษาทางคลินิก ผลข้างเคียงจาก 
PROPECIA เป็นเรื่องผิดปกตแิละไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ชายส่วนใหญ่ ผู้ชายจํานวนน้อยประสบผลข้างเคียงทางเพศบางอย่าง ผู้ชาย
เหล่านี้รายงานสิ่งต่อไปนีอ้ย่างน้อยหนึ่งข้อ: ความต้องการทางเพศน้อยลง ความยากลําบากในการแข็งตัวของอวัยวะเพศ และ
ปริมาณนํ้าอสุจิลดลง ผลข้างเคียงแต่ละอย่างเกิดขึ้นในผู้ชายน้อยกว่า 2% ผลข้างเคียงเหล่านีห้ายไปในผู้ชายที่หยุดใช้โพรพีเซีย 
พวกเขายังหายตัวไปในผู้ชายส่วนใหญ่ทีย่ังคงใช้โพรพีเซีย

ในการใชง้านทั่วไป มีรายงานดังต่อไปนี้: ความกดเจ็บของเต้านมและการขยายขนาด; ภาวะซึมเศร้า; อาการแพ้ ได้แก่ ผื่น คัน ลมพิษ 
และบวมที่ริมฝีปากและใบหน้า ปัญหาเกี่ยวกับการพุ่งออกมา ปวดอัณฑะ; และในบางกรณีทีไ่ม่ค่อยพบคือมะเร็งเต้านมในผู้ชาย คุณ
ควรรายงานการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเต้านมของคุณกับแพทย์โดยทันที เช่น มีก้อน ปวด หรือหัวนมไหลออก แจ้งใหแ้พทย์ทราบโดย
ทันทีเกี่ยวกับสิ่งเหล่านีห้รือผลข้างเคียงอื่นๆ ที่ผิดปกติ

• PROPECIA อาจส่งผลต่อการตรวจเลือดที่เรียกว่า PSA (Prostate-Specific Antigen) สําหรับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งต่อมลูกหมาก หากคุณทําการทดสอบ PSA เสร็จแล้ว คุณควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่าคุณกําลังใช้ PROPECIA 
เนื่องจาก PROPECIA ลดระดับ PSA การเปลี่ยนแปลงของระดับ PSA จะต้องไดร้ับการประเมินอย่างรอบคอบโดยแพทย์
ของคุณ การเพิ่มขึ้นของระดับ PSA ติดตามผลจากจุดตํ่าสุดควรได้รับการประเมินอย่างรอบคอบแม้ว่าผลการทดสอบจะ
ยังอยู่ในช่วงปกตสิําหรับผู้ชายที่ไมไ่ด้รับ PROPECIA คุณควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณยังไมไ่ด้รับประทาน
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PROPECIA ตามที่กําหนด เนื่องจากอาจส่งผลต่อผลการทดสอบ PSA สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม พูดคุยกับแพทยข์องคุณ

การจัดเก็บและการจัดการ

เก็บ PROPECIA ไว้ในภาชนะเดิมและปิดภาชนะให้สนิท เก็บไวใ้นที่แห้งทีอุ่ณหภูมิห้องยาเม็ด PROPECIA เคลือบและจะป้องกัน
การสัมผัสกับสารออกฤทธิ์ในระหว่างการจัดการตามปกติ โดยทีย่าเม็ดต้องไม่หักหรือบดขยี้

อย่าให้แท็บเล็ต PROPECIA ของคุณแกผู่้อื่น มันถูกกําหนดไว้สําหรับคุณเท่านั้น เก็บ PROPECIA และยาทั้งหมดใหพ้้นมือเด็ก

แผ่นพับนี้ให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโพรพีเซีย หากหลังจากอ่านเอกสารฉบับนี้แล้ว คุณมีคําถามหรือไมแ่น่ใจในสิ่งใดๆ โปรดติดต่อแพทย์ 
เภสัชกร หรือผู้ใหบ้ริการด้านสุขภาพของคุณ

1-888-637-2522 วันจันทรถ์ึงวันศุกร์ 8:30 น. ถึง 19:00 น. (ET)

www.propecia.com

ออกเมื่อ ธันวาคม 2010

สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาเลขที:่ 5,547,957; 5,571,817
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