ด้านการแพทย์
: ยา

รหัส : 03010215
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil)
ซีกร้า 100 (XEGRA 100)
บริ ษัท เอเชี่ ยน ฟาร์ มาซู ติ คั ล จากั ด ร่ วมวิ จัยกั บ บริ ษัท อิ นเตอร์
เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จากัด
บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จากัด
บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จากัด
กุมภาพันธ์ 2564 - กุมภาพันธ์ 2567 (3 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ยาซีกร้า (XEGRA) ประกอบด้วย ตัวยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ขนาดความแรง 100 มิลลิกรัม รูปแบบยาเม็ด
เคลือบฟิล์ม ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งอย่างเฉพาะเจาะจงต่อเอนไซม์ Phosphodiesterase type 5 (PDE5), PDE5 ทาหน้าที่
สลาย cyclic Guanosine MonoPhosphate (cGMP) ในบริ เวณ Corpus cavernosum ยา Sildenafil จะเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ
ของ Nitric oxide เมื่ อมี การกระตุ้ นความรู้ สึกทางเพศ สาร Nitric oxide จะถู กปล่ อยออกมาใน Corpus cavernosum
เพื่อกระตุ้นเอนไซม์ Guanlyate cyclase มีผลทาให้ระดับของ cGMP เพิ่มสูงขึ้น และทาให้กล้ามเนื้อเรียบบริเวณ Corpus
cavernosum คลายตัว จึงทาให้อวัย วะเพศชายแข็ งตั ว ข้อบ่งใช้สาหรับบ าบัด อาการเสื่ อมสมรรถภาพทางเพศของ บุ รุ ษ
(Erectile Dysfunction)
ยาซีกร้า (XEGRA) พัฒนาตารับโดยบริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จากัด เป็นผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันภายในประเทศ
ได้รับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี PIC/s GMP จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยาซีกร้า (XEGRA) สามารถ
ทดแทนยานาเข้าจากต่างประเทศ ประสิทธิภาพการรักษาและความปลอดภัยเทียบเท่ายาต้นแบบในราคาที่เหมาะสม
ยาซี ก ร้ า (XEGRA) มี ร ายงานการศึ ก ษาชี ว สมมู ล (Bioequivalence study) เปรี ย บเที ย บกั บ ยาต้ นแบบ
ผลการศึกษาค่ าทางเภสัช จลนศาสตร์ ไม่ มีค วามแตกต่ างจากยาต้ นแบบอย่ างมี นัย ส าคั ญ ดังนั้น ยานี้จึงมีความปลอดภั ย
และสามารถนามาใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยาซี ก ร้ า (XEGRA) 100 มิ ล ลิ ก รั ม ออกฤทธิ์ โ ดยการยั บ ยั้ ง อย่ า งเฉพาะเจาะจงต่ อ เอนไ ซม์
Phosphodiesterase type 5 (PDE5), PDE5 และเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพของ Nitric oxide ซึ่ ง มี ผ ลเพิ่ ม
cGMP ทาให้กล้ามเนื้อเรียบบริเวณ Corpus cavernosum คลายตัว จึงทาให้อวัยวะเพศชายแข็งตั ว
ใช้สาหรับบาบัดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของบุรุษ (Erectile Dysfunction)
2. ยาซีกร้า (XEGRA) 100 มิลลิกรัม เป็นยาเม็ดรูปสีเหลี่ยมขนมเปียกปูน นูน เคลือบฟิล์มสีฟ้า ด้านหนึ่ง
มีอักษร ASP อีกด้านมีตัวเลข 100
3. ยาซี กร้ า (XEGRA) 100 มิ ลลิ กรั ม พั ฒนาสู ตรต ารั บและผลิ ตโดยโรงงานในประเทศไทย ด้ วยกระบวน
การผลิตควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตที่ดี PIC/s GMP
4. ยาซีกร้า (XEGRA) 100 มิลลิกรัม มีผลการศึกษาชี วสมมู ลเปรียบเที ยบกับ ยาต้ นแบบ ผลการศึ กษา
ค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างจากยาต้นแบบอย่างมีนัยสาคัญ ดังนั้น ยานี้จึงมีความปลอดภัย
และสามารถนามาใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ

บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จากัด
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