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อวานาฟิล
เด่นชัดว่าเป็น (รถตู้ 'a fil)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Avanafil ใช้ในการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ED: ความอ่อนแอ; ไม่สามารถรับหรือทําใหก้ารแข็งตัวของอวัยวะเพศ
แข็งตัวได)้ อวานาฟลิอยูใ่นกลุ่มยาทีเ่รียกว่าสารยับยั้งฟอสโฟไดเอสเตอเรส (PDE) มันทํางานโดยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยัง
องคชาติในระหว่างการกระตุ้นทางเพศ การไหลเวียนของเลือดที่เพิ่มขึ้นนีอ้าจทําให้เกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศ อวานาฟิลไมไ่ด้
รักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือเพิ่มความต้องการทางเพศ อวานาฟิลไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภห์รือการแพรก่ระจายของ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV)

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

อวานาฟิลมาในรูปแบบเม็ดรับประทานทางปาก สําหรับผู้ชายทีร่ับประทานขนาด 100 มก. หรือ 200 มก. มักรับประทานอะวานาฟิล
โดยมีหรือไม่มีอาหารตามต้องการ ประมาณ 15 นาทีก่อนมีเพศสัมพันธ์ สําหรับผู้ชายทีร่ับประทานยาขนาด 50 มก. มักรับประทานอะ
วานาฟิลโดยมีหรือไม่มีอาหารตามต้องการ ประมาณ 30 นาทีก่อนมีเพศสัมพันธ์ อย่าใช้อวานาฟิลบ่อยกว่าหนึ่งครั้งใน 24 ชั่วโมง 
ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ทานอวานาฟิลให้
ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณรับประทานอะวานาฟิลขนาดเฉลี่ย และอาจเพิ่มหรือลดขนาดยาขึ้นอยู่กับว่าคุณตอบสนองต่อยาอย่างไร 
แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากวานาฟิลทํางานได้ไม่ดีหรือหากคุณพบผลข้างเคียง

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานอวานาฟิล
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาวานาฟิล ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดวานาฟิล สอบถามเภสัชกรของ
คุณหรือตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยเพื่อดูรายการส่วนผสม
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อย่าใช้ avanafil หากคุณรับประทานหรือเพิ่งรับประทาน riociguat (Adempas) หรือไนเตรต เช่น isosorbide dinitrate 
(Dilatrate-SR, Isordil, in BiDil), isosorbide mononitrate (Monoket) และ nitroglycerin (Minitran, Nitro-Dur, 
Nitromist, Nitrostat, อื่นๆ). ไนเตรตมาในรูปแบบเม็ด, เม็ดอมใตล้ิ้น, สเปรย์, แผ่นแปะ, นํ้าพริกและขีผ้ึ้ง ปรึกษาแพทย์หาก
คุณไม่แน่ใจว่ายาใด ๆ ของคุณมีไนเตรตหรือไม่

อย่าใช้ยาข้างถนนที่มีไนเตรตเช่น amyl nitrate และ butyl nitrate ('poppers') ในขณะที่รับประทาน avanafil

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ตัวบล็อกอัลฟาเช่น alfuzosin (Uroxatral), doxazosin 
(Cardura), prazosin (Minipress), tamsulosin (Flomax ใน Jalyn), silodosin (Rapaflo) และ terazosin; ยาต้านเชื้อ
ราบางชนิด เช่น fluconazole (Diflucan), itraconazole (Onmel, Sporanox) และ ketoconazole (Nizoral); 
aprepitant (แก้ไข); clarithromycin (Biaxin ใน Prevpac); ดิลเทียเซม (Cardizem, Cartia, Tiazac); erythromycin 
(EES, E-Mycin, Erythrocin); สารยับยั้งโปรตีเอสเอชไอวีเช่น atazanavir (Reyataz ใน Evotaz), fosamprenavir 
(Lexiva), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir ใน Kaletra) และ saquinavir (Invirase); 
ยาหรือการรักษาอื่นๆ สําหรับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ยาสําหรับความดันโลหิตสูง เนฟาโซโดน; verapamil (Calan, 
Covera, Verelan, อื่น ๆ ); และเทลโิธรมัยซิน (คีเทค) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏกิิริยากับอะวานาฟิล ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยา
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แมก้ระทั่งยาทีไ่มป่รากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยได้รับคําแนะนําจากแพทย์ใหห้ลีกเลี่ยงกิจกรรมทางเพศด้วยเหตุผลทางการ
แพทย์ หากคุณได้รับการผ่าตัดหัวใจภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา และหากคุณเคยมีการแข็งตัวของอวัยวะเพศเป็นเวลานานกว่า 4 
ชั่วโมง แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณมีหรือเคยมอีาการที่ส่งผลต่อรูปร่างขององคชาต เช่น การโค้งงอ พังผืดในโพรงมดลูก 
หรือโรคเพโรนีย์ หัวใจวาย; จังหวะ; การเต้นของหัวใจผิดปกต;ิ หลอดเลือดแดงอุดตัน; โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (เจ็บหน้าอก); 
ความดันโลหิตสูงหรือตํ่า หัวใจล้มเหลว; ปัญหาเซลลเ์ม็ดเลือด เช่น โรคโลหิตจางชนิดเคียว (โรคของเซลล์เม็ดเลือดแดง), มัลติ
เพิลมัยอีโลมา (มะเร็งในเซลลพ์ลาสมา) หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาว (มะเร็งเม็ดเลือดขาว); แผลพุพอง; ปัญหาเลือดออก หรือโรคตับ
หรือไต

คุณควรรู้ว่าอวานาฟิลมไีว้สําหรับผู้ชายเท่านั้น ผู้หญิงไม่ควรรับประทานอวานาฟิล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาตั้งครรภ์
หรืออาจจะตั้งครรภห์รือกําลังให้นมบุตร หากหญิงตั้งครรภร์ับประทานอะวานาฟิล เธอควรโทรหาแพทย์

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอลอ์ย่างปลอดภัยในระหว่างการรักษาด้วยอวานาฟิล หากคุณดื่ม
แอลกอฮอล์ในปริมาณมาก (ไวนม์ากกว่า 3 แก้วหรือวิสกี้ 3 ช็อต) ในขณะทีคุ่ณรับประทานอะวานาฟิล คุณมีแนวโน้มทีจ่ะประสบ
ผลข้างเคียงบางอย่างของอะวานาฟิล เช่น เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็ว และความดันโลหิตตํ่า .

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาอวานาฟิล

คุณควรรู้ว่ากิจกรรมทางเพศอาจทําให้หัวใจของคุณตึงเครียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นโรคหัวใจ หากคุณมี
อาการเจ็บหน้าอก เวียนศีรษะ หรือคลื่นไส้ระหว่างมีเพศสัมพันธ์ ให้โทรปรึกษาแพทย์ทันทแีละหลีกเลี่ยงกิจกรรมทาง
เพศจนกว่าแพทยจ์ะแจ้งเป็นอย่างอื่น

แจ้งผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณทั้งหมดว่าคุณกําลังใช้ยาอวานาฟิล หากคุณต้องการการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
สําหรับปัญหาหัวใจ ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่ดูแลคุณจะต้องรู้ว่าคุณทานอวานาฟิลครั้งล่าสุดเมื่อใด

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่
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พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการกินส้มโอและดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

อวานาฟิลอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ปวดหัว

ล้าง

ปวดหลัง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

การแข็งตัวทีย่าวนานกว่า 4 ชั่วโมง

สูญเสียการมองเห็นอย่างกะทันหันในตาข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง)

สูญเสียการได้ยินกะทันหัน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง)

ก้องอยู่ในหู

อาการวิงเวียนศีรษะ

ผื่น

อาการคัน

เปลือกตาบวม

อวานาฟิลอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทยข์องคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

ผู้ป่วยบางรายประสบกับการสูญเสียการมองเห็นบางส่วนหรือทั้งหมดอย่างกะทันหันหลังจากรับประทานยาที่คล้ายกับอาวานาฟิล 
การสูญเสียการมองเห็นเป็นไปอย่างถาวรในบางกรณี ไม่ทราบว่าการสูญเสียการมองเห็นเกิดจากยาหรือไม่ หากคุณประสบกับ
การสูญเสียการมองเห็นอย่างกะทันหันในขณะทีท่านเอวานาฟิล ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณทันที อย่าใชย้าอะวานาฟิลหรือยาที่
คล้ายคลึงกันอีกต่อไป เช่น ซิลเดนาฟิล (เรวาติโอ ไวอากร้า) ทาดาลาฟิล (เซยีลิส) หรือวาร์เดนาฟิล (เลวติร้า) จนกว่าคุณจะปรึกษา
แพทย์

ผู้ป่วยบางรายมีอาการลดลงอย่างกะทันหันหรือสูญเสียการได้ยินหลังจากรับประทานยาอื่นๆ ที่คล้ายกับอะวานาฟิล การสูญเสีย
การได้ยินมักเกี่ยวข้องกับหูข้างเดียวและไม่ไดด้ีขึ้นเสมอไปเมื่อหยุดยา ไม่ทราบว่าการสูญเสียการได้ยินเกิดจากยาหรือไม่ หากคุณ
ประสบกับการสูญเสียการได้ยินอย่างกะทันหัน บางครั้งมีอาการหอูื้อหรือวิงเวียนศีรษะ ขณะรับประทานอะวานาฟิล ใหโ้ทรเรียก
แพทย์ของคุณทันที อย่าใช้ยาอะวานาฟิลหรือยาที่คล้ายคลึงกันอีกต่อไป เช่น ซิลเดนาฟิล (เรวาติโอ ไวอากร้า) ทาดาลาฟิล (เซียลิส) 
หรือวาร์เดนาฟิล (เลวิตร้า) จนกว่าคุณจะปรึกษาแพทย์

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614010.html 3/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch


14/14/22, 15:13 น. อวานาฟิล สมุนไพรยาและอาหารเสริม

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งทีไ่ปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญ
เช่นกัน

ชื่อแรนด์

สเตนดรา®

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2017

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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