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โรคหย อ นสมรรถภาพทางเพศ เป น ป ญ หาสุ ข ภาพ
เพศชายที่สำคัญ เนื่องจากมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ผปู ว ย และมีผลกระทบตอความสัมพันธของชีวติ คู ในป พ.ศ.
2542 พบความชุกของโรคหยอนสมรรถภาพทางเพศใน
ผูชายไทย รอยละ 37.5 โดยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามอายุและ
การมี โ รคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดเป น โรคร ว ม ทั้ ง นี้ ย ากลุ ม
Phosphodiesterase-5 inhibitors เปนยาหลักในการรักษาโรค
หยอนสมรรถภาพทางเพศ มีกลไกการออกฤทธิ์ โดยยับยั้ง
การทำงานของเอนไซม PDE-5 ซึ่งเปนเอนไซมที่ทำลาย
cGMP ทัง้ นี้ การที่ cGMP ไมถกู ทำลายจะทำใหเกิดการขยาย
ตัวของหลอดเลือดแดงจากการเหนี่ยวนำของ nitric oxide
และการแข็งตัวขององคชาตตามมา โดย Avanafil เปนยาใหม
ในกลมุ second-generation PDE-5 inhibitors ทีไ่ ดรบั การ
พัฒนาขึน้ ลาสุด ใหมกี ารออกฤทธิเ์ ร็วขึน้ สามารถทานกอนมี
เพศสัมพันธเพียง 15-30 นาที และการดูดซึมยา ไมถกู รบกวน
โดยอาหารไขมันสูง นอกจากนี้ Avanafil ยังมีความเฉพาะ
เจาะจงกับเอนไซม PDE-5 สูง และมีความชอบจับกับ PDE1, PDE-6, และ PDE-11 ในระดับต่ำ จึงมีความปลอดภัยและ
มี อั ต ราการเกิ ด อาการไม พึ ง ประสงค ต่ำ กว า Sildenafil,
Vardenafil และ Tadalafil ที่ มี ค วามชอบจั บ กั บ PDE
isozymes อื่นดวย โดยยาดังกลาว ทำใหเกิดอาการไมพึง
ประสงคบางอยางได เชน ยา Sildenafil และ Vardenafil
มีความชอบจับกับ PDE-6 ทีจ่ อประสาทตา ทำใหผปู ว ยมีการ
มองเห็นและการรับรสู ผี ดิ ปกติ ไดแก มองภาพไมชดั และมอง
ภาพเปนสีเขียว-ฟา (cyanopsia) ในขณะที่ Tadalafil มี
ฃความชอบจับกับ PDE-11 ที่กลามเนื้อลาย ทำใหผูปวยมี
อาการปวดเมือ่ ยกลามเนือ้ ดังนัน้ Avanafil จึงเปนยาทางเลือก
หนึ่งของการรักษาโรคหยอนสมรรถภาพทางเพศในผูปวยที่
เกิดผลไมพงึ ประสงคจาก PDE-5 inhibitors ชนิดเกา

Erectile dysfunction (ED) is still an essential men’s
health problem because its affect the quality of life and
couple relationship. In year 1999, the prevalence of ED
was 37.5 % in Thai men. That prevalence number is
expected to grow with important risk factors such as
increasing age and cardiovascular diseases. Phosphodiesterase-5 (PDE-5) Inhibitors have been used as
first-line therapy for ED. The mechanism of action of this
drug class is inhibition of the enzyme PDE-5 which is
an enzyme breaks down cGMP. Without destroying
cGMP, the vasodilatory effect of nitric oxide (NO) is
enhanced and subsequently penile erection. Avanafil is
a novel second-generation PDE-5 inhibitors which may
differentiate itself from other PDE-5 inhibitors with its
faster onset (can taken 15-30 minutes before sexual
intercourse) and not be affected when eating with high
fatty food. Avanafil has been designed to be highly
selective Phosphodiesterase type 5 inhibitors and low
affinity with PDE-1, PDE-6, and PDE-11. It was noted
that avanafil was particularly well tolerated and showed
a very low incidence of adverse drug reaction that tend
to be reported with PDE-5 inhibitors such as Sildenafil,
Vardenafil and Tadalafil which higher affinity with other
PDE isoenzyme. For example, Sildenafil and Vardenafil
associated with blurred vision and cyanopsia side
effect because there are high affinities with PDE-6. In
addition, Tadalafil associated with myalgia and muscle
pain because it is high affinity with PDE-11.
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บทนำ
ตามนิยามของ The National Institutes of Health Consensus Development Panel on Impotence ระบุวาโรค
หยอนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile dysfunction) หมายถึง
ภาวะทีอ่ งคชาตไมแข็งตัวเพียงพอทีจ่ ะมีเพศสัมพันธได แบง
ออกเปนภาวะที่องคชาตไมสามารถแข็งตัวได ไมสามารถ
แข็งตัวไดเต็มที่ หรือไมสามารถแข็งตัวไดตลอดการมีเพศ
สัมพันธ1 โรคหยอนสมรรถภาพทางเพศเปนปญหาสุขภาพ
เพศชายทีส่ ำคัญเนือ่ งจากมีผลกระทบตอคุณภาพชีวติ ของผปู ว ย
และมี ผ ลกระทบต อ ความสั ม พั น ธ ข องชี วิ ต คู โดยมี ก าร
ประมาณการณถึงผูไดรับผลกระทบจากโรคหยอนสมรรถ
ภาพทางเพศจำนวน 30 ลานคน ในประเทศสหรัฐอเมริกา จาก
ผลการสำรวจในป พ.ศ.2544-2545 พบวามีอุบัติการณเพิ่ม
ขึน้ ตามอายุ โดยพบรอยละ 4 ในผชู ายอายุ 50 ป รอยละ 17
ในเพศชายอายุ 60 ป และเพิ่มมากขึ้นเปนรอยละ 47 ใน
เพศชายทีอ่ ายุมากกวา 75 ป2 สำหรับในประเทศไทย จากผล
การสำรวจในป พ.ศ. 2542 พบวาความชุกโดยรวมของโรค
หยอนสมรรถภาพทางเพศในผชู าย คิดเปน รอยละ 37.5 โดย
พบวามีรอ ยละ 19.1 ทีม่ คี วามผิดปกติเล็กนอย ขณะทีร่ อ ยละ
13.7 และ 4.7 มีความผิดปกติปานกลางและรุนแรง3 ทั้งนี้
ความชุกที่เพิ่มขึ้นสัมพันธกับอายุ การเปนโรคเรื้อรังตางๆ
ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และ
ปจจัยการดำเนินชีวติ ไดแก การสูบบุหรี่ การดืม่ แอลกอฮอล
การดืม่ กาแฟ4 ในชวงทศวรรษทีผ่ า นมาไดมกี ารพัฒนายาทีใ่ ช
รักษาโรคหยอนสมรรถภาพทางเพศ คือ ยากลมุ Phosphodiesterase-5 inhibitors ซึง่ ถือเปนยาหลักในการรักษา ไดแก
Sildenafil (Viagra®), Tadalafil (Cialis®) และ Vardenafil
(Lavitra®)5 จากประสิทธิภาพในการรักษา ทำใหยากลมุ นีไ้ ด
รับการยอมรับจากแพทยและผูปวยเปนอยางมาก
Avanafil เปนยาใหมในกลมุ second-generation PDE5 inhibitors ทีไ่ ดรบั การรับรองจากคณะกรรมการอาหารและ
ยาประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 และ
ออกสูทองตลาดในปเดียวกัน มีชื่อการคาวา Stendra®6 ซึ่ง
ถูกพัฒนาขึน้ เพือ่ มงุ ใหงา ยตอการรับประทาน, มีประสิทธิภาพ
สูง มีความเฉพาะเจาะจงสูง ออกฤทธิเ์ ร็ว และมีผลขางเคียง
ต่ำ7 โดยบทความนี้จะทบทวนและเปรียบเทียบยา Avanafil
กับยาอืน่ ในกลมุ Phosphodiesterase-5 inhibitors ทีม่ ใี นทอง
ตลาดทีม่ ใี นปจจุบนั ในแงของความเฉพาะเจาะจง ระยะเวลา
ตัง้ แตเริม่ ใหยาจนถึงเวลาทีย่ าเริม่ ออกฤทธิ์ ประสิทธิภาพและ
อาการไมพึงประสงคจากยา
สรีรวิทยาการแข็งตัวขององคชาต8
การแข็งตัวขององคชาตมีความเกี่ยวของกับการทำงาน
ของรางกาย 3 ระบบ ไดแก ระบบหลอดเลือด ระบบประสาท
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และระบบฮอรโมน ซึง่ ระบบเหลานี้ ถูกกระตนุ โดยความตองการ
ทางเพศ
1. ระบบหลอดเลือด (vascular system) องคชาต
ประกอบดวยกลามเนือ้ 3 มัด (ชัน้ corpora) คือ กลามเนือ้
corpora cavernosa 2 มัด และกลามเนือ้ corpus spongiosum
1 มัด ซึง่ ภายในกลามเนือ้ ทัง้ 3 มัด จะมีโพรงมากมายสำหรับ
รับเลือดเขาไปเพื่อใหเกิดการแข็งตัวขององคชาต และถัด
ออกมาจะเปนชัน้ ของ fibrous tissue membrane ทีเ่ รียกวา
tunica albugina ซึง่ หมุ ชัน้ corpora อยู เพือ่ จำกัดการขยาย
ตัวขององคชาต ในขณะทีอ่ งคชาตออนตัว (flaccid state) การ
ไหลเวียนของเลือดระหวางหลอดเลือดแดงที่นำเลือดเขาไป
ใน corpora และหลอดเลือดดำที่นำเลือดออกจาก corpora
จะอยใู นภาวะสมดุลคือ arterial flow เทากับ venous outflow
แตในขณะทีอ่ งคชาตแข็งตัว (erection phase) การไหลเวียน
ของ arterial flow จะเพิม่ ขึน้ ทำใหเลือดไหลเขาไปในโพรง
sinusoids ภายใน corpora มากขึน้ สงผลใหองคชาตเกิดการ
ขยายตัวได และการที่ องคชาตจะสามารถคงการแข็งตัวอยู
ได นั้ น เกิ ด เนื่ อ งมาจาก การที่ ห ลอดเลื อ ดดำถู ก กดโดย
corpora ที่ขยายตัวออก ทำ ใหการไหลออกของเลือดผาน
หลอดเลือดดำลดลง (venous outflow ลดลง) (รูปที่ 1)9
การไหลเวียน ของเลือดเขาไปใน corpora ถูกกระตุนโดย
acetylcholine (Ach) ซึง่ Ach ไมได มีผลโดยตรงตอการเพิม่
arterial flow แตเปน co-neurotransmitter ทีท่ ำงานรวมกับ
nonpeptidinergic intracellular neurotransmitters เชน
cyclic guanosine monophosphate (cGMP), cyclic adenosine
monophosphate (cAMP) หรื อ Vasoactive intestinal
polypeptide ตาง ๆ ทีท่ ำหนาทีเ่ กีย่ วของกับการขยายหลอด
เลือด
Acetylcholine (Ach) ทำหนาทีผ่ า น 2 pathway ทีแ่ ตก
ตางกัน ไดแก 1) Ach ทีเ่ กิดจากการทีอ่ งคชาตถูกกระตนุ จะไป
เพิม่ การสราง nitric oxide (NO) จาก endothelial cells และ
nonadrenergic-noncholinergic (NANC) neurons ซึง่ NO
ที่หลั่งออกมาจะมีผลกระตุนการทำงานของเอนไซม guanylate cyclase ทำให cGMP เพิ่ ม ขึ้ น และ cGMP ที่
เพิ่มขึ้นนี้จะไปทำงานในการลดปริมาณแคลเซียมภายใน
เซลลกลามเนือ้ เรียบ (intracellular calcium) ของหลอดเลือด
แดงภายในองคชาต (penile arteries) และโพรง cavernosal
sinuses ทำใหกลามเนื้อเรียบเหลานี้ขยายตัวและสงผลให
เลือดไหลเขาไปใน corpora มากขึน้ จนเกิดการแข็งตัวของ
องคชาตได 2) Ach กระตุนตัวรับที่ cell membrane ของ
กลามเนือ้ เรียบแลวสงผลเพิม่ การทำงานของเอนไซม adenyl
cyclase ซึง่ เปนเอนไซมทเี่ ปลีย่ น ATP เปน cAMP (potent
muscle relaxant) ทำให cAMP เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง cAMP
ก็ทำงานเชนเดียวกับ cGMP ในการทำใหองคชาตแข็งตัว
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มากขึน้ เกิดการแข็งตัวขององคชาตตามมา (รูปที่ 3)10 โดย
ยาทุกตัวในกลมุ มีรายงานถึง clinical efficacy rates ทีม่ ากกวา
รอยละ 70 ซึ่งยังไมพบวามียาตัวใดในกลุมที่มีประสิทธิภาพ
เหนือกวายาตัวอื่น10
เภสั ช จลนศาสตร แ ละเภสั ช พลศาสตร ข องยากลุ ม Phosphodiesterase-5 Inhibitors
ความแตกตางของยาแตละตัวในกลมุ นี้ ไดแก ระยะเวลา
ตัง้ แตเริม่ ใหยาจนถึงเวลาทีย่ าเริม่ ออกฤทธิ์ (onset of action),
ระยะเวลาการออกฤทธิ์ (duration of action) ความเฉพาะเจาะ
จงตอ PDE isozymes (selectivity ratio) และผลขางเคียง
(ตารางที่ 1 และ 2) โดยพบวา Sildenafil และ Vardenafil มี
onset และ duration of action ที่ ใ กล เ คี ย งกั น และ
ประสิ ท ธิ ภ าพของยาลดลงเมื่ อ ให ร ว มกั บ อาหารประเภท
ไขมันสูง ในขณะที่ Tadalafil ไมไดรับผลกระทบเมื่อรับ
ประทานรวมกับอาหารที่มีไขมันสูง แตมีระยะเวลาการออก
ฤทธิย์ าวนานกวา8, 10, 11 สวน Avanafil ไมไดรบั ผลกระทบเมือ่
รับประทานรวมกับอาหารไขมันสูงเชนเดียวกับ Tadalafil
ในขณะทีม่ รี ะยะเวลากอนออกฤทธิเ์ ร็วทีส่ ดุ ในกลมุ (ประมาณ
15 – 30 นาที)
ความเฉพาะเจาะจงของยากลุม Phosphodiesterase-5
inhibitors
ยากลุมนี้มีความสามารถในการยับยั้งเอนไซม PDE-5
ไดสงู โดยพบวาคา IC50 ของยา Avanafil เปน 5.2 nM13 ซึง่ ต่ำ
ที่สุดเมื่อเทียบกับยาตัวอื่นในกลุม นั่นคือ มีความสามารถ
ในการยับยัง้ เอนไซม PDE-5 ไดสงู ทีส่ ดุ ในกลมุ (รูปที่ 4)
ทั้งนี้ พบวา ยากลุม PDE-5 inhibitors สามารถยับยั้ง
PDE isozyme อื่นๆไดดวย ซึ่งจากการที่ยา Sildenafil,
Vardenafil และ Tadalafil มีความชอบจับกับ PDE isozyme
อืน่ นอกจาก PDE-5 อาจทำใหเกิดอาการไมพงึ ประสงคบาง
อยางได เชน Sildenafil และ Vardenafil มีความชอบจับกับ
PDE-6 มากกวา ซึง่ PDE-6 พบมากทีจ่ อประสาทตา และมี
บทบาทสำคัญในการเปลี่ยนสัญญาณแสงใหเปนสัญญาณ
ประสาท ทำใหผปู ว ยมีการมองเห็นและการรับรสู ผี ดิ ปกติ เชน
มองภาพไมชดั และมองภาพเปนสีเขียว-ฟา (cyanopsia) ใน
ขณะที่ Tadalafil มีความชอบจับกับ PDE-11 มากกวา ซึ่ง
PDE-11 พบมากที่กลามเนื้อลาย ทำใหผูปวยมีอาการปวด
เมือ่ ยกลามเนือ้ 8, 14 สวน Avanafil มีความจำเพาะเจาะจงสูงตอ
เอนไซม PDE-5 โดยมีความไมชอบจับกับเอนไซม PDE-6
เป น 121 เท า เมื่ อ เที ย บกั บ Sildenafil (16 เทา) และ
Vardenafil (21 เทา) นอกจากนีย้ งั มีความไมชอบจับกับ PDE11 มากกวา Tadalafil อยางสูง (มากกวา 19,000 เทา และ
รูปที่ 1 ภาพตัดขวางองคชาต9
25 เทา ตามลำดับ)13
ในระยะออนตัว (Flaccid state) (รูปซาย) และ ระยะแข็งตัว
เนื่องจาก Avanafil คอนขางมีความเฉพาะเจาะจงตอ
(Erection state) (รูปขวา)
PDE-5 และมีความชอบจับกับ PDE-1, PDE-6, และ PDE-

2. ระบบประสาท (nervous system and psychogenic
stimuli) ในบางครั้ ง การแข็ ง ตั ว ขององคชาตเกิ ด จากการ
ทำงานของ sacral nerve reflex arc เชน กรณีที่องคชาต
แข็งตัวในขณะนอนหลับ เปนตน อยางไรก็ตามการแข็งตัว
ขององคชาตที่มาจากการกระตุนทางเพศนั้นจะถูกควบคุม
โดยระบบประสาทสวนกลาง เชน การเห็นภาพที่กระตุน
กามารมณ การไดยินคำพูดไพเราะ การไดกลิ่นจำเพาะบาง
อยาง ก็สามารถทำใหองคชาตแข็งตัวได ซึง่ ในกรณีนสี้ มองจะ
สงสัญญาณประสาทผานทางไขสันหลัง เพือ่ ไปยัง peripheral
cholinergic nerve ที่อยูบริเวณหลอดเลือด corpora ซึ่ ง
ประกอบดวย inhibitory sympathetic neurons (T11-L2),
proerectogenic parasympathetic neurons (S2-S4) และ
proerectogenic somatic neurons (S2-S4) จึงสงผลใหเกิด
การแข็งตัวขององคชาตได
3. ระบบฮอรโมน (hormonal system) testosterone มีผล
กระตุนความตองการทางเพศในผูชาย ซึ่งความเขมขนของ
testosterone ในเลือด ปกติมคี า 300-1,100 นาโนกรัม/เดซิลติ ร
ดังนั้นในผูที่มีระดับ testosterone ต่ำ จึงมักรูสึกไมมีแรง
อารมณซึมเศรา และความตองการทางเพศลดลง เมื่อความ
ตองการทางเพศลดลงก็สงผลใหองคชาตไมแข็งตัว
กลไกการออกฤทธิ์ของยากลุม Phosphodiesterase-5
inhibitors
ยาในกลมุ PDE-5 inhibitors เปนยารับประทานกลมุ แรก
ทีน่ าํ มาใชในการรักษาโรคหยอนสมรรถภาพทางเพศ ปจจุบนั
มียาในกลมุ นี้ 4 ชนิด ไดแก Sildenafil, Vardenafil, Tadalafil
และ Avanafil โดยยาทัง้ หมด มีโครงสรางหลักเปน heterocyclic nitrogen-containing double-bond system ซึง่ คลาย
กับ purine base ในโครงสรางของ cGMP (รูปที่ 2)8, 10, 11 ทํา
ใหยากลมุ นี้ ยับยัง้ เอนไซม PDEs ในตําแหนงเดียว กับ cGMP
แบบแขงขัน (reversible competitive antagonist) ซึ่งการ
ยับยั้ง PDE5 จะทำใหไมมีการทำลาย cGMP นำไปสูการ
ขยายของหลอดเลือดแดงและเลือดไหลเขาไปใน corpora
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รูปที่ 2 สูตรโครงสรางทางเคมีของยากลมุ PDE-5 Inhibitors8, 10, 11

รูปที่ 4 ความสามารถในการยับยัง้ เอนไซม PDE-5 โดยยากลมุ
รู ป ที่ 3 Nitric oxide-cGMP signaling pathway ใน PDE-5 inhibitors13
cavernosal smooth muscle10
หมายเหตุ* คา IC50 แสดงถึง คาความเขมขนของยาทีม่ ี
Ca = calcium
ผลยับยัง้ ฤทธิข์ องเอนไซม PDE-5 ลงได รอยละ 50 โดยคา
cG = cyclic guanosine
IC50 ยิง่ นอย แสดงวายามีความชอบจับกับเอนไซม PDE-5
cGMP = cyclic guanosine monophosphate
สูง
GTP = guanosine triphosphate
PDE5 = phosphodiesterase 5
PKG = protein kinase G
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเภสัชจลนศาสตรและเภสัชพลศาสตรของยากลมุ PDE-5 inhibitors8, 10-12
Parameter

Sildenafil

50
Initial dose (mg)
41
Bioavailability (%)
30-60
Onset of action (min)
Up to 12
Duration of action (h)
560
Maximum plasma concentration (Cmax) (ng/ml)
29% decrease
Change in Cmax with food (High fat diets)
1 (0.5–2.0)
Time to maximum concentration (Tmax) (h)
105
Volume of distribution (L)
96
Protein binding (percentage bound)
3–5
Half-life (h)
CYP3A4 / 2C9
Metabolism
Yes
Active metabolite
80/13
Percentage excreted in feces/urine

11 ในระดับต่ำ ทำใหพบอัตราการเกิดอาการไมพึงประสงค
เชน อาการปวดกลามเนือ้ และผลตอระบบการไหลเวียนเลือด
ในระดับต่ำ (รอยละ 2) และไมมรี ายงานความผิดปกติเกีย่ วกับ
การมองเห็นแตอยางใด แสดงใหเห็นวา Avanafil มีความ
ปลอดภัยและมีอัตราการเกิดอาการไมพึงประสงคที่ต่ำกวา
จากการที่มีความเฉพาะเจาะจงตอ PDE-5 มากกวาและ
มีความชอบจับกับ PDE isozymes อืน่ ๆ ต่ำกวา15
ขนาดการใชยา Avanafil
- ในผใู หญ: เริม่ ตนทีข่ นาด 100 มก. รับประทานกอน
มีเพศสัมพันธ 30 นาที ไมเกินวันละ 1 ครัง้ โดยแนะนำใหใชใน
ขนาดต่ำสุดที่ผูปวยตอบสนอง (สามารถปรับขนาดไดตาม
การตอบสนองของผปู ว ย ไดตงั้ แต 50 มก. – 200 มก.)
- ไม ต อ งปรั บ ขนาดการใช ย าในผู ป ว ยที่ มี ภ าวะไต
บกพรองหรือตับบกพรอง ในระดับขัน้ ออนถึงปานกลาง (Mild
to Moderate) ซึง่ ผปู ว ยมี Clcr ณ 30 มล./นาที หรือมี ChildPugh class A or B
การใชยา Avanafil ในผปู ว ยกลมุ พิเศษ
- ไมแนะนำใหใชในเด็กอายุต่ำกวา 18 ป เนื่องจาก
ยังไมมกี ารศึกษาถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในคนกลมุ นี้
- การใชยาในผูปวยสูงอายุไมตองปรับขนาดยา
- ไมแนะนำใหใชยาในผูปวยที่มีภาวะไตบกพรองหรือ
ตับบกพรองในระดับขั้นรุนแรงขึ้นไป (Severe) ซึ่งผูปวยมี
Clcr < 30 มล./นาที หรือมีการทำ dialysis หรือมี Child-Pugh
class C
อาการไมพึงประสงคจากการใชยากลุม PDE-5 Inhibitors
อาการไมพงึ ประสงคจากยากลมุ PDE-5 inhibitors สวน
ใหญจะมีความคลายคลึงกัน มีความรุนแรงของอาการอยูใน

Vardenafil

Tadalafil

10
15
30-60
Up to 10
17
20% decrease
0.7 (0.25–3.00)
208
95
4–5
CYP3A4/2C9
Yes
92/5

10
Undetermined
60-120
Up to 36
378
No change
2 (0.5–6.0)
63
94
17.5
CYP3A4
No
61/36

Avanafil
100
Undetermined
15-30
Up to 6
747.83
No change
0.593 (0.686–0.555)
156
99
1.19
CYP3A4/CYP2C
Yes
62/21

ระดับนอยถึงปานกลางและผูปวยสวนใหญสามารถใชยาตอ
ไปไดโดยไมตองหยุดยา อาการไมพึงประสงคที่เปน Classspecific side effects ไดแก headache (รอยละ 11), facial
flushing (รอยละ 12) dyspepsia (รอยละ 5) nasal congestion (รอยละ 3.4) และ dizziness (รอยละ 3) ซึง่ เกิดจากฤทธิ์
ในการขยายหลอดเลือดแดงในสวนอื่นๆ ของรางกาย14,16-19
ทั้ ง นี้ เอนไซม PDE-5 พบที่ ก ล า มเนื้ อ เรี ย บของหลอด
เลือดแดงและหลอดเลือดดำทั่วรางกาย ซึ่งฤทธิ์ในการขยาย
หลอดเลือดทั่วรางกาย ทำใหยากลุมนี้มีผลตอระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ซึ่งมีความสำคัญเปนอยางยิ่งในผูปวยโรค
หยอนสมรรถภาพทางเพศ เนื่องจากปจจัยเสี่ยงของการ
เกิดโรคหยอนสมรรถภาพทางเพศเปนปจจัยเสี่ยงเดียวกัน
กับโรคหัวใจและหลอดเลือด ไดแก โรคไขมันในเลือดสูง
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และขาดการออกกำลัง
กาย20
จากการศึกษาพบวา Sildenafil, Vardenafil และ Avanafil
มี ผ ลทำให ค วามดั น โลหิ ต ลดลง โดย SBP ลดลง 8-10
มม.ปรอท และ DBP ลดลง 3-6 มม.ปรอท เริม่ ขึน้ ใน 1 ชัว่ โมง
หลังจากรับประทานยาและคงอยไู ปนาน 4 ชัว่ โมง ทัง้ นีผ้ ปู ว ย
ส ว นใหญ ไ ม มี อ าการปรากฎจากผลการเปลี่ ย นแปลงของ
ความดันโลหิตดังกลาว ยกเวนในผปู ว ยบางรายทีร่ บั ประทาน
ยาลดความดันโลหิตหลายตัวหรือรับประทานยากลมุ nitrate
หรือผูปวยที่มีความดันโลหิตต่ำเดิม จะมีอาการทางคลินิก
เนื่องจากความดันโลหิตที่ต่ำลง Tadalafil ไมมีผลตอความ
ดันโลหิต แตมขี อ ควรระวังในผปู ว ยโรคหัวใจและหลอดเลือด
เนื่องจากความเสี่ยงตอโรคหัวใจ (cardiac risk) ที่มีอยูเดิม
จากการมีกิจกรรมทางเพศ8, 21 ดังนั้นจึงตองมีการประเมิน
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ตารางที่ 2 Selectivity ratio* ของยากลมุ PDE-5 inhibitors ความเสีย่ งของผปู ว ยกอนทีจ่ ะมีการใชยากลมุ PDE-5 inhibitors ตามคำแนะนำของ the Princeton Consensus Guideตอ PDE isozyme ชนิดตางๆ12, 13
line Conference II (ตารางที่ 3)22
PDE isozyme selectivity versus PDE5
PDE
Sildenafil และ Vardenafil มีผลทำใหตามีความไวตอ
(fold difference)
isozyme
แสงมากขึ
้น มองภาพไมชัด และมองเห็นภาพสีฟา-เขียวใน
Avanafil Sildenafil Vardenafil Tadalafil
ผปู ว ยบางราย (รอยละ 2 -3) ซึง่ ปรากฎการณนเี้ กิดจากการ
10,500
1,012
375
10,192
PDE1
ยับยัง้ เอนไซม PDE 6 ใน photoreceptor cells ของ retinal
27,3810 >25,000
39,375
9,808
PDE2
rods
และ cones โดยเฉพาะอยางยิง่ มักเกิดในขนาดยาทีม่ าก
>25,000
26,190
16,250
>19,231
PDE3
14,750
14,286
3,125
1,096
PDE4
กวา 100 มก.23 อาการไมพงึ ประสงคทเี่ กิดกับการมองเห็นมัก
1
1
1
1
PDE5
เกิ ด ในช ว งที่ ร ะดั บ ยาในเลื อ ดสู ง สุ ด ทั้ ง นี้ Tadalafil และ
550
21
16
121
PDE6
Avanafil มีผลในการยับยัง้ เอนไซม PDE 6 ไดนอ ย ทำใหไมมี
>25,000
17,857
13,750
5,192
PDE7B
รายงานเกีย่ วกับการเกิดอาการไมพงึ ประสงคทเี่ กีย่ วกับการมองเห็นนี้
2,308 >62,500 1,000,000 >25,000
PDE8A
อยางไรก็ตามองคการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา
>25,000
16,667
>19,231 2,250
PDE9A
กำหนดใหระบุอาการไมพงึ ประสงคทสี่ ำคัญ คือ Non-Arteritic
8,750
17,857
3,375
1,192
PDE10A
25
5,952
4,875
>19,231
Anterior Ischemic Optic Neuropathy (NAION) ลงใน
PDE11A
เอกสารกำกับยาของยากลมุ PDE5 inhibitors ทุกตัว เนือ่ ง
หมายเหตุ* Selectivity ratio หมายถึง สัดสวนระหวาง IC50 for PDEXi เทียบกับ IC50 for PDE-5 ดังนัน้ ถา Selectivity ratio มาก แสดงวา จากยากลุมนี้ทำใหความดันโลหิตลดลง ซึ่งอาจลดเลือดไป
ยานั้นมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม PDEs ชนิดนั้นไดต่ำเมื่อเทียบกับฤทธิ์ เลีย้ ง optic nerve นำไปสกู ารสูญเสียการมองเห็นอยางเฉียบ
พลันและอาจทำใหสญ
ู เสียการมองเห็นถาวร24 ดังนัน้ กอนจะมี
ของยาในการยับยัง้ เอนไซม PDE-5
การใชยากลมุ นีใ้ นผปู ว ยทีม่ คี วามเสีย่ งตอ NAION จึงควรได
ตารางที่ 3 การจัดกลุมผูปวยตามความเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด กอนทำการรักษาดวยยากลุม PDE-5 inhibitors
ตาม the Second Princeton Consensus Conference22
ระดับ
ความเสี่ยง
ต่ำ

ปานกลาง

สูง

คำอธิบายสภาวะผปู ว ย
- ไมมอี าการของโรคหัวใจและหลอดเลือดและมีปจ จัยเสีย่ งตอโรค
หัวใจ และหลอดเลือด* < 3 ปจจัยเสีย่ ง
- มี well-controlled hypertension
- มี mild, stable angina
- มี mild congestive heart failure (NYHA class I)
- มี mild valvular heart disease
- มี myocardial infarction ในชวง > 6 สัปดาหทผี่ า นมา
- มีปจ จัยเสีย่ งตอโรคหัวใจและหลอดเลือด > 3 ปจจัยเสีย่ ง
- มี moderate, stable angina
- มี moderate congestive heart failure (NYHA class II)
- มี myocardial infarction ในชวง 6 สัปดาหทผี่ า นมา
- มี unstable angina หรือมีอาการ angina ในขณะทีร่ บั การรักษาอยู
- มี uncontrolled hypertension
- มี severe congestive heart failure (NYHA class III – IV)
- มี myocardial infarction หรือ stroke ในชวง 2 สัปดาหทผี่ า นมา
- moderate หรือ severe valvular heart disease
- มีความเสีย่ งสูงตอ cardiac arrhythmias
- มี obstructive hypertrophic cardiomyopathy

การจัดการ
ผปู ว ยสามารถเริม่ ยากลมุ PDE-5 inhibitors
ได

ผปู ว ยตองไดรบั การทดสอบสมรรถภาพหัวใจ
ด ว ยการเดิ น บนสายพานวิ่ ง เพื่ อ ประเมิ น
ความทนตอการใชพลังงานของกลามเนื้อ
หัวใจทีเ่ พิม่ ขึน้ จาการทำกิจกรรมทางเพศ
เปนขอหามใชของยากลมุ PDE-5 inhibitors;
ยังไมควรมีกิจกรรมทางเพศ

หมายเหตุ * ปจจัยเสีย่ งตอโรคหัวใจและหลอดเลือด ไดแก อายุ เพศชาย โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่
พฤติกรรมการดำเนินชีวติ ประจำวัน การมีประวัตคิ รอบครัวเปนโรคหลอดเลือดหัวใจตีบกอนวัยอันควร
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รับการประเมินโดยจักษุแพทยกอ น ผทู มี่ คี วามเสีย่ งดังกลาว
ไดแก ผปู ว ยทีม่ ตี อ หิน macular degeneration และมีภาวะ
diabetic retinopathy รวมถึงผูที่มีประวัติการสูญเสียการ
มองเห็นอยางเฉียบพลันภายหลังจากไดรับยากลุม PDE5
inhibitors ก็ควรไดรับการประเมินภาวะ NAION กอนใชยา
ตอเนื่องเชนกัน
Tadalafil มีผลในการยับยัง้ เอนไซม PDE 11 ซึ่งพบที่
กลามเนือ้ ทำใหเกิดอาการไมพงึ ประสงคคอื อาการปวดหลัง,
ปวดกลามเนื้อแขนและขา โดยมักเกิดอาการแบบที่สัมพันธ
กับขนาดยา (รอยละ 7 ถึง 30) ในผปู ว ยทีไ่ ดขนาดยา 10 ถึง
100 มก.25
อาการองคชาตแข็ ง ตั ว ยาวนานและทำให เ กิ ด ความ
เจ็บปวด (Priapism) เปนอาการทีพ่ บไดนอ ยมาก โดยเฉพาะ
ใน Sildenafil, Vardenafil และ Avanafil เนือ่ งจากมีคา ครึง่ ชีวติ
(half-life) ทีส่ นั้ กวา Tadalafil ทัง้ นีอ้ าการ Priapism มักเกิด
จากการใหขนาดยาทีม่ ากเกินไปของยากลมุ PDE5 inhibitors
รวมกับการใหยาทีม่ ผี ลทำใหเกิดการแข็งตัวขององคชาตอืน่ ๆ
อาการไมพึงประสงคจากยา Avanafil
- พบ > รอยละ 10 ของผปู ว ย: Central nervous system ไดแก Headache (รอยละ 5 -12)
- พบ รอยละ 2 – รอยละ 10 ของผปู ว ย:
o Cardiovascular ไดแก Flushing (รอยละ 3-10),
ECG abnormal (รอยละ 1-3)
o Central Nervous System ไดแก Dizziness (รอยละ
1-2)
o Neuromuscular and Skeletal ไดแก Back pain
(รอยละ 1-3)
o Respiratory ไดแก Nasopharyngitis (รอยละ 1-5),
Nasal congestion (รอยละ 1-3), Upper respiratory infection (รอยละ 1-3)
- พบ < รอยละ 2 ของผปู ว ย (Postmarketing และ/หรือ
case reports) ไดแก Abdominal discomfort, ALT increased,
Angina, Arthralgia, Balanitis, Bronchitis, Color vision
change, Constipation, Cough, Depression, Diarrhea,
DVT, Dyspepsia, Dyspnea (exertional), Epistaxis,
Extremity pain, Fatigue, Gastritis, Gastroesophageal
reflux, Hearing loss, Hematuria, Hyperglycemia,
Hypertension, Hypoglycemia, Hypotension, Influenza,
Insomnia, Muscle spasms, Musculoskeletal pain,
Myalgia, Nausea, Nephrolithiasis, Nonarteritic ischemic
optic neuropathy (NAION), Oropharyngeal pain,
Palpitations, Peripheral edema, Pollakiuria, Priapism,
Pruritus, Rash, Sinusitis, Sinus congestion, Somnolence,
Tinnitus, Urinary tract infection, Vertigo, Vision loss

x
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(temporary or permanent), Vomiting, Wheezing
อันตรกิรยิ าระหวางยาของยา Avanafil
- Nitrates: ผปู ว ยทีร่ บั ประทานยากลมุ nitrate รวมกับ
ยากลมุ PDE-5 inhibitors อาจจะเกิดความดันโลหิตต่ำแบบ
รุนแรงได เนือ่ งจาก 1) nitrate ทำใหเกิดความดันโลหิตต่ำอยู
แลว 2) nitrates เปน nitric oxide donors ซึง่ กระตนุ การทำงาน
ของ guanylate cyclase และเพิม่ cGMP ดังนัน้ การใหยากลมุ
PDE-5 inhibitors รวมกับยากลมุ Nitrate จึงเปนขอหามใช
- Alpha-Blockers: เปนขอควรระวังเมือ่ ให PDE5 inhibitors รวมกับ alpha-blockers เนือ่ งจากทัง้ สองมีฤทธิข์ ยาย
หลอดเลือดและทำใหความดันโลหิตต่ำ เมื่อมีการใชรวมกัน
ก็ทำใหเกิดการเสริมฤทธิล์ ดความดันโลหิต โดยในผปู ว ยบาง
รายอาจทำใหเกิดความดันโลหิตต่ำแบบมีอาการทางคลินกิ ได
เชน มึนงง วิงเวียน เปนลม
- Antihypertensives: PDE5 inhibitors ทุกตัวออก
ฤทธิ์ขยายหลอดเลือดแบบออน ๆ ทั้งนี้ไดมีการทดลองทาง
เภสัชวิทยาคลินิก ถึงผลของ avanafil ในการเสริมฤทธิ์ลด
ความดันโลหิตกับยา amlodipine และ enalapril พบวา
สามารถลดความดันโลหิตใหต่ำลงไดอีก 3 – 5 มม.ปรอท
เมื่อเทียบกับยาหลอก
- Phosphodiesterase Inhibitors (Tadalafil,
Vardenafil, Sildenafil): ยังไมมกี ารศึกษาความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพของการใหยาในกลมุ PDE5 inhibitors รวมกัน
ดังนัน้ จึงไมควรใช avanafil รวมกับยาอืน่ ในกลมุ เดียวกัน
- Alcohol: ทัง้ alcohol และ PDE5 inhibitors ตางก็
มีฤทธิข์ ยายหลอดเลือด เมือ่ ใหรว มกันมีผลทำใหผลลดความ
ดันโลหิตเพิม่ มากขึน้ โดยพบวาการดืม่ alcohol มากกวา 3
แกว รวมกับ avanafil มีผลทำใหเกิดอาการความดันโลหิต
ต่ำเมือ่ เปลีย่ นทา (orthostatic signs and symptoms) ไดแก
อัตราการเตนของหัวใจเพิม่ ขึน้ การลดลคงของความดันโลหิต
ขณะยืน มึนงง และเวียนศรีษะ
- Strong CYP3A4 Inhibitors: เนื่องจาก anavafil
เปนสารตั้งตนและถูกเปลี่ยนแปลงโดย CYP 3A4 ดังนั้ น
ระดับยา anavafil จะเพิม่ ขึน้ ได ถาไดรว มกับ Strong CYP
3A4 inhibitors เช น ketoconazole, itraconazole,
clarithromycin, nefazadone, ritonavir, saquinavir,
nelfinavir, indinavir, atanazavir, ritonavir ดังนัน้ จึงหามใชยา
avanafil ในผูปวยที่รับประทานยาเหลานี้อยู พบวาการให
Ketoconazole (400 มก. ตอวัน) จะเพิม่ ระดับยา จะเพิม่ AUC
และ Cmax ของ anavafil 50 มก. เปน 13 เทา และ 3 เทา
นอกจากนีท้ ำให Half-life ของยาเพิ่มขึ้นเปน 9 ชม. ดังนั้น
จึงไมควรใช anavafil ในผปู ว ยทีไ่ ดรบั Strong CYP3A4 Inhibitors อยู
- Moderate CYP 3A4 Inhibitors: เนือ่ งจาก anavafil
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เปนสารตัง้ ตนและถูกเปลีย่ นแปลงโดย CYP 3A4 ดังนัน้ ระดับ
ยา anavafil จะเพิม่ ขึน้ ได ถาไดรว มกับ moderate CYP 3A4
inhibitors เชนerythromycin, amprenavir, aprepitant,
diltiazem, fluconazole, fosamprenavir, verapamil ดังนัน้
จึงไมแนะนำใหใช avanafil มากกวา 50 มก. ใน 24 ชม. ขณะ
ทีผ่ ปู ว ยใช moderate CYP3A4 inhibitors อยู พบวาการให
Erythromycin (500 มก. 2 ครัง้ ตอวัน) จะเพิม่ Cmax และ
AUC ของ anavafil 200 มก. เปน 2 เทาและ 3 เทา นอกจาก
นีท้ ำให Half- life ของยาเพิม่ ขึน้ เปน 8 ชม.
- CYP 3A4 Substrates: เปนขอควรระวังควรเมือ่ การ
สัง่ จายยา avanafil ใหแกผปู ว ยทีไ่ ดรบั CYP3A4 substrates
อยู เชน amlodipine พบวา การให avanafil กับ amlodipine
จะทำให Cmax และ AUC ของ avanafil เพิม่ ขึน้ รอยละ 22
และรอยละ 70 Half- life ของยาเพิม่ ขึน้ เปน 10 ชม. และทำให
Cmax และ AUC ของยา amlodipine ลดลงประมาณรอยละ
9 และรอยละ 4 ตามลำดับ ทัง้ นีผ้ ปู ว ยควรไดรบั การติดตาม
และขนาดยาที่ผูปวยไดรับควรปรับตามการตอบสนองทาง
คลินกิ
- Cytochrome P450 Inducers: ทั้งนี้ ไมไดมีการ
ศึกษาผลของ Cytochrome P450 Inducers ตอฤทธิ์ทาง
เภสัชจลนศาสตรของ avanafil แตอยางไรก็ตาม ไมแนะนำ
ใหมกี ารใช avanafil และ CYP inducers รวมกัน (โดย CYP
inducers ไดแก barbiturates, bosentan, carbamazepine,
dexamethasone, phenytoin/fosphenytoin, nevirapine,
rifabutin, rifampin, rifapentine, troglitazone)
- Desipramine: จากการเปน weak inhibitor ของ
CYP2D6 ของ avanafil พบวา avanafil 200 มก. ทำให AUC
และ Cmax ของ desipramine 50 มก. ซึง่ เปน CYP2D6 substrate เพิม่ ขึน้ รอยละ 5.7 และรอยละ 5.2 ตามลำดับ
- Omeprazole: จากการเปน weak inhibitor ของ
CYP2C19 ของ avanafil พบวา avanafil 200 มก. ทำให

x
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AUC และ Cmax ของ omeprazole 40 มก. ซึง่ เปน CYP2C19
substrate เพิม่ ขึน้ รอยละ 5.9 และรอยละ 8.6 ตามลำดับ
- Rosiglitazone: จากการเปน weak inhibitor ของ
CYP2C8 ของ avanafil พบวา avanafil 200 มก. ทำให AUC
ของ rosiglitazone 8 มก. ซึง่ เปน CYP2C8 substrate เพิม่
รอยละ 2.0 และลด Cmax ลง รอยละ 14

ขอหามใชของยา Avanafil
- หามใชยาในผูปวยที่ใชยากลุม Nitrates อยู เนื่อง
จากการใชรว มกันจะมีผลทำใหเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำแบบ
รุนแรงได และหากมีความจำเปนตองใชยา ใหใชหา งกันอยาง
นอย 12 ชัว่ โมง หลังจากไดยา avanafil
- หามใชในผปู ว ยทีใ่ ชยาทีเ่ ปน strong CYP3A4 inhibitors ได แ ก ketoconazole, ritonavir, atazanavir,
clarithromycin, indinavir, itraconazole, nefazodone,
nelfinavir, saquinavir and telithromycin เนือ่ งจาก Avanafil
ถูกเปลีย่ นแปลงเปนหลักดวย CYP 3A4 ดังนัน้ การยับยัง้ CYP
3A4 จะมีผลทำใหลดการกำจัด Avanafil และเพิ่มระดับยา
Avanafil ในเลือด ทัง้ นีใ้ นผปู ว ยทีใ่ ช moderate CYP3A4 inhibitors ไดแก erythromycin, amprenavir, aprepitant,
diltiazem, fluconazole, fosamprenavir, and verapamil
ขนาดยาสูงสุดของ Avanafil ทีแ่ นะนำคือ 50 มก. และหามใช
เกิน 1 ครัง้ ใน 24 ชม.
- หามใชยาในกลมุ PDE5 inhibitors รวมกัน เนือ่ งจาก
ยังไมมกี ารศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการใหยา
ในกลมุ PDE5 inhibitors รวมกัน
- หามใชในผูปวยที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่
ทำใหจอประสาทตาเสือ่ ม เชน retinitis pigmentosa
- หามใชในผปู ว ยทีม่ คี วามดันโลหิตต่ำ (< 90/50 มม.
ปรอท) ผปู ว ยความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมไมได (> 170/100
มม.ปรอท); ผปู ว ยทีม่ ภี าวะ unstable angina หรือมี angina
ขณะมีเพศสัมพันธ life-threatening arrhythmias, stroke, MI,
coronary revascularization ในชวง 6 ที่ผานมา; cardiac
ตารางที่ 4 อาการไมพึงประสงคจากการใชยากลุม PDE-5 failure หรื อ coronary artery disease ที่ มี ส าเหตุ จ าก
inhibitors ทีพ่ บบอย (มากกวารอยละ 1)6, 25-28
unstable angina
- หามใชในผทู แี่ พยา Avanafil หรือแพสว นประกอบ
Sildenafil
Vardenafil
Tadalafil
Avanafil
ในเม็ดยา Avanafil (Stendra®)
- Headache - Flushing
- Headache - Headache
คำเตือนและขอควรระวังของยา Avanafil
- Flushing - Headache - Dyspepsia - Flushing
- ความเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด: เนื่องจาก
- Dizziness - Dyspepsia - Dizziness - Nasophaการมี
กิจกรรมทางเพศโดยมีโรคประจำตัวดวยโรคหัวใจและ
ryngitis
- Dyspepsia - Nausea
- Flushing
หลอดเลือดเดิม จะทำใหมีความเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอด
- Nasal
- Dizziness
- Nasal
- Nasal
congestion - Rhinitis
congestion congestion
เลือดเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ จึงมีขอ ควรระวังการใช Avanafil ในผปู ว ย
- Altered
- Back pain,
ที่มีสภาวะตอไปนี้
vision
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o ผป
ู ว ยทีม่ ี left ventricular outflow obstruction (เชน

aortic stenosis, idiopathic hypertrophic subaortic
stenosis) และผทู มี่ คี วามบกพรองในระบบการ
ควบคุมความดัน โลหิตของระบบประสาทสวนกลาง
อยางรุนแรงโดยเฉพาะมี ความไวตอฤทธิ์ของยา
ขยายหลอดเลือดตาง ๆ
o ผป
ู ว ยทีเ่ ปน myocardial infarction, stroke,
life-threatening arrhythmia, or coronary
revascularization ในชวง 6 เดือนกอนหนา
o ผป
ู ว ยทีม่ ี resting hypotension (BP < 90/50 มม.
ปรอท) หรือ hypertension (BP > 170/100
มม.ปรอท)
o ผป
ู ว ยทีม่ ี unstable angina, angina with sexual
intercourse, หรือผปู ว ย CHF ทีม่ ี NYHA ณ Class
2 ขึน้ ไป
- อวัยวะเพศแข็งตัวนานผิดปกติ: มีรายงานการเกิด
อวัยวะเพศแข็งตัวนานเกิน 4 ชม.และมี priapism (มีความรสู กึ
เจ็บปวดนานเกิน 6 ชม.) ในผปู ว ยทีใ่ ชยาอืน่ ในกลมุ PDE-5
inhibitors ในผปู ว ยทีม่ อี าการอวัยวะเพศแข็งตัวนานผิดปกติ
มากกวา 4 ชม.ตองมาพบแพทยทันทีเนื่องจากอาจเกิดการ
เสี ย หายของเนื้ อ เยื่ อ องคชาตและสู ญ เสี ย สมรรถภาพ
ทางเพศได โดยตองมีการใชยาอยางระมัดระวังในผูปวยที่มี
ความผิดปกติทางกายวิภาคขององคชาต (เชน angulation,
cavernosal fibrosis, Peyronie’s disease) หรือผูปวยที่มี
ภาวะเสีย่ งทีอ่ าจทำใหเกิด priapism ไดมาก (เชน sickle cell
anemia, multiple myeloma, leukemia)
- ความผิดปกติดานการมองเห็น: มีรายงานการเกิด
ความผิดปกติทางการมองเห็นที่ทำใหเกิดการสูญเสียดาน
การมองเห็นอยางถาวรในผปู ว ยทีใ่ ชยาในกลมุ PDE-5 inhibitors เชน Non-Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy (NAION) ดังนัน้ ผปู ว ยจึงตองมาพบแพทยทนั ที
- การสูญเสียการไดยิน: มีรายงานการลดลงของการ
ได ยิ น อย า งฉั บ พลั น หรื อ การสู ญ เสี ย การได ยิ น โดยมา
พรอมกับอาการหูออื้ หรือมึนศีรษะในผปู ว ยทีใ่ ชยากลมุ PDE5 inhibitors โดยผู ป ว ยที่ มี อ าการดั ง กล า วต อ งหยุ ด การ
รับประทานยาและพบแพทยทนั ที ทัง้ นีป้ จ จัยเสีย่ งอืน่ ๆ ตอ
NAION เชน การมี cup-to-disc ratio ต่ำ (“crowded disc”)
โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคไขมันในเลือดสูง สูบบุหรีแ่ ละมีอายุมากกวา 50 ป
- ความดั น โลหิ ต ต่ำ แบบมี อ าการ: หลี ก เลี่ ย งหรื อ
จำกั ด การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล ใ นขณะที่ ก ารใช ย า
Avanafil นอกจากนี้ตองระวังการใชในผูปวยที่ใชยา AlphaBlockers โดยผูปวยควรมีความดันโลหิตที่คงที่กอนเริ่มยา
Avanafil และควรเริม่ ยา Avanafil ในขนาดต่ำทีส่ ดุ ทีแ่ นะนำ
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- การมีเลือดออกผิดปกติ: ใชดว ยความระมัดระวังใน
ผูปวยที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติ เนื่องจากยังไมไดมีการ
ศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยในผูปวยกลุมนี้

สรุป
โรคหยอนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction)
เปนภาวะโรคทีพ่ บไดบอ ยในชายสูงอายุ และมีความชุกสูงขึน้
ในผูปวยที่เปนโรคเรื้อรังตางๆ ไดแก โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ซึง่ ยาในกลมุ PDE-5 Inhibitorsไดแก
Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil และ Avanafil ถือเปนยา
หลักในการรักษา โดยยาในกลมุ นีม้ ปี ระสิทธิภาพใกลเคียงกัน
แตมีความแตกตางในดานเภสัชจลนศาสตรและอาการไมพึง
ประสงค โดย Avanafil เปนยาใหมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใหมี
ผลในการออกฤทธิ์ที่เร็ วและลดอาการไมพึง ประสงคบ าง
อย า งของยาเก า ในกลุ ม แต อ ย า งไรก็ ต ามยานี้ ก็ ยั ง ต อ ง
ระมัดระวังในการใชผปู ว ย โดยเฉพาะในกลมุ ผปู ว ยโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ซึ่งมักจะมีการใชยากลุมเสี่ยงที่อาจจะเกิด
อันตรกิริยาระหวางยาและทำใหผูปวยเกิดความดันโลหิตต่ำ
รุ น แรงจนอาจอั น ตรายถึ ง แก ชี วิ ต ได ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งมี ก าร
ประเมินความเสี่ยงของผูปวยกอนที่จะมีการใชยาสั่งใชยา
กลุ ม นี้ ซึ่ ง เป น อี ก เหตุ ผ ลที่ ทำให ย ากลุ ม นี้ ถู ก จั ด เป น ยา
ควบคุมพิเศษและจะตองสั่งใชโดยแพทยเทานั้น
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