
Telmisartan/Hydrochlorothiazide 40 มก./12.5 มก. เม็ด 
Telmisartan/Hydrochlorothiazide 80 มก./12.5 มก. เม็ด 
Telmisartan/Hydrochlorothiazide 80 มก./25 มก. เม็ด

เทลมซิาร์แทน/ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์
อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ยานี้ เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

- เก็บใบนีไ้ว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
- หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม ให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
- ยานี้กําหนดให้คุณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้คนอื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการป่วยของพวกเขาจะ

เหมือนกับคุณก็ตาม
หากคุณไดร้ับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

-

มีอะไรอยูใ่นแผ่นพับนี้
1. เทลมซิาร์แทน/ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์คืออะไรและใชส้ําหรับอะไร
2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนรับประทาน Telmisartan/Hydrochlorothiazide
3. วิธีรับประทาน Telmisartan/Hydrochlorothiazide
4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. วิธีเก็บรักษา Telmisartan/Hydrochlorothiazide
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

1. เทลมซิาร์แทน/ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์คืออะไรและใชส้ําหรับอะไร

เทลมิซารแ์ทน/ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์เป็นส่วนผสมของสารออกฤทธิ์สองชนิด ได้แก่ เทลมซิารแ์ทนและไฮ
โดรคลอโรไทอาไซด์ในเม็ดเดียว สารทั้งสองนี้ช่วยควบคุมความดันโลหิตสูง

- เทลมซิาร์แทนอยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าแอนจิโอเทนซิน II รีเซพเตอร์ แอนทาโกนสิต์ Angiotensin-II เป็นสารที่
ผลิตในร่างกายของคุณซึ่งทําใหห้ลอดเลือดตีบตันซึ่งจะเป็นการเพิ่มความดันโลหิตของคุณ Telmisartan สกัด
กั้นผลของ angiotensin II เพื่อให้หลอดเลือดผ่อนคลายและความดันโลหิตของคุณลดลง

- Hydrochlorothiazide อยู่ในกลุ่มของยาที่เรียกว่า thiazide diuretics ซึ่งทําให้ปริมาณปัสสาวะเพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้ความดันโลหิตลดลง

ความดันโลหิตสูงหากไมไ่ด้รับการรักษา อาจทําลายหลอดเลือดในอวัยวะต่างๆ ได้ ซึ่งอาจทําใหห้ัวใจวาย หัวใจวาย
หรือไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง หรือตาบอดได้ในบางครั้ง โดยปกติจะไม่มีอาการของความดันโลหิตสูงก่อนเกิด
ความเสียหาย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญทีจ่ะต้องวัดความดันโลหิตเป็นประจําเพื่อตรวจสอบว่าอยู่ในช่วงปกตหิรือไม่

ใช้ Telmisartan/Hydrochlorothiazide (40 มก./12.5 มก., 80 มก./12.5 มก.)รักษาความดัน
โลหิตสูง (ความดันโลหิตสูงที่จําเป็น) ในผู้ใหญ่ทีค่วามดันโลหิตไม่ได้รับการควบคุมเพียงพอเมื่อใช้ 
telmisartan เพียงอย่างเดียว
ใช้ Telmisartan/Hydrochlorothiazide (80 มก./25 มก.) เพื่อรักษาความดันโลหิตสูง (ความดัน
โลหิตสูงที่จําเป็น) ในผู้ใหญ่ทีค่วามดันโลหิตไมไ่ด้รับการควบคุมอย่างเพียงพอโดย
เทลมิซาร์แทน/ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์80 มก. / 12.5 มก. หรือในผู้ป่วยที่เคยได้รับยา telmisartan และ 
hydrochlorothiazide ที่แยกจากกันก่อนหน้านี้

2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนรับประทาน Telmisartan/Hydrochlorothiazide

TITLE - TELMISARTAN + HCTZ / MICARDIS HCT MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-telmisartan-hydrochlorothiazide-dyazide-maxzide-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.8603.pdf


ห้ามใช้เทลมซิาร์แทน/ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ :
- หากคุณแพ้เทลมซิาร์แทนหรือส่วนผสมอื่นๆ ของยานี้ (ระบุไว้ในหัวข้อ 6)
- หากคุณแพ้ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์หรือยาอื่นๆ ที่ได้รับซัลโฟนาไมด์
- หากคุณตั้งครรภเ์กิน 3 เดือน (ควรหลีกเลี่ยง Telmisartan/Hydrochlorothiazide ใน

ระยะตั้งครรภ์-ดูส่วนการตั้งครรภ์)
หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับตับอย่างรุนแรง เช่น cholestasis หรือทางเดินนํ้าดีอุดตัน (ปัญหาเกี่ยวกับ
การระบายนํ้าดีออกจากตับและถุงนํ้าด)ี หรือโรคตับที่รุนแรงอื่นๆ
หากคุณมีโรคไตอย่างรุนแรง
หากแพทย์ของคุณกําหนดว่าคุณมีระดับโพแทสเซียมตํ่าหรือมีระดับแคลเซียมในเลือดสูงที่ไม่ดีขึ้นเมื่อ
รักษา
หากคุณมีโรคเบาหวานหรือการทํางานของไตบกพร่อง และคุณได้รับการรักษาด้วยยาลดความดัน
โลหิตทีม่ี aliskiren

-

-
-

-

หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนใช้ยาเทลมซิาร์
แทน/ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์

คําเตือนและข้อควรระวัง
พูดคุยกับแพทย์ของคุณก่อนใชย้านี้ หากคุณกําลังทุกข์ทรมานหรือเคยประสบกับภาวะหรือความเจ็บป่วยใด ๆ ต่อ
ไปนี้:
- ความดันโลหิตตํ่า (ความดันเลือดตํ่า) มแีนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหากคุณขาดนํ้า (ร่างกายสูญเสียนํ้ามากเกินไป) 

หรือมีภาวะขาดเกลือเนื่องจากการบําบัดด้วยยาขับปัสสาวะ (ยาเม็ดนํ้า) อาหารทีม่ีเกลือตํ่า ท้องร่วง 
อาเจียน หรือการฟอกไต
โรคไตหรือการปลูกถ่ายไต
การตีบของหลอดเลือดแดงไต (การตีบของหลอดเลือดใหเ้หลือเพียงไตเดียวหรือทั้งสอง
ข้าง) โรคตับ.
ปัญหาหัวใจ
โรคเบาหวาน.
โรคเกาต์

เพิ่มระดับ aldosterone (การกักเก็บนํ้าและเกลือในร่างกายพร้อมกับความไม่สมดุลของแร่ธาตใุน
เลือดต่างๆ)
Systemic lupus erythematosus (เรียกอีกอย่างว่า "lupus" หรือ "SLE") เป็นโรคที่ระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายโจมตีร่างกาย

- สารออกฤทธิ์ ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ อาจทําให้เกิดปฏิกิริยาผิดปกติ ส่งผลให้การมองเห็นและ
อาการปวดตาลดลง อาการเหล่านี้อาจเป็นอาการของการสะสมของของเหลวในชั้นหลอด
เลือดของตา (choroidal effusion) หรือความดันในดวงตาเพิ่มขึ้น และสามารถเกิดขึ้น
ได้ภายในไมก่ี่ชั่วโมงหรือหลายสัปดาหห์ลังจากรับประทาน Telmisartan/
Hydrochlorothiazide นีอ้าจนําไปสู่ความบกพร่องทางสายตาถาวรหากไม่ได้รับการ
รักษา

-
-
-
-
-
-
-

-

พูดคุยกับแพทย์ก่อนรับประทาน Telmisartan/Hydrochlorothiazide :
-
- หากคุณกําลังใชย้าต่อไปนีเ้พื่อรักษาความดันโลหิตสูง: o

สารยับยั้ง ACE (เช่น enalapril, lisinopril, ramipril) โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีปัญหา
เกี่ยวกับไตที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน
อลิสคิเรนo

แพทย์ของคุณอาจตรวจการทํางานของไต ความดันโลหิต และปริมาณอเิล็กโทรไลต์ (เช่น โพแทสเซียม) 
ในเลือดของคุณเป็นระยะ โปรดดขู้อมูลในหัวข้อ “Do not take Telmisartan/
Hydrochlorothiazide”
หากคุณกําลังใช้ดิจอกซิน
หากคุณเป็นมะเร็งผิวหนังหรือหากคุณเกิดแผลที่ผิวหนังโดยไม่คาดคิดระหว่างการรักษา การรักษาด้วย
ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใชใ้นปริมาณสูงในระยะยาว อาจเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็ง
ผิวหนังและริมฝีปากบางชนิด (มะเร็งผิวหนังที่ไม่ใชเ่มลาโนมา) ปกป้องผิวจากแสงแดดและรังสียูวีขณะ
รับประทาน Telmisartan/Hydrochlorothiazide
หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการหายใจหรือปอด (รวมถึงการอักเสบหรือของเหลวในปอด) หลังจากรับ
ประทานไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ในอดีต หากคุณมีอาการหายใจลําบากอย่างรุนแรง

-

-
-

-



หรือหายใจลําบากหลังจากรับประทานยา Telmisartan/Hydrochlorothiazide Accord ใหไ้ปพบ
แพทย์ทันที

คุณต้องแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณคิดว่าคุณเป็น (หรืออาจจะกลายเป็น ) ตั้งครรภ์. ไม่แนะนําให้ใช้ 
Telmisartan/Hydrochlorothiazide ในการตั้งครรภร์ะยะแรก และไม่ควรรับประทานหากคุณตั้งครรภเ์กิน 3 
เดือน เนื่องจากอาจทําใหเ้กิดอันตรายร้ายแรงต่อทารกหากใชใ้นระยะนั้น (ดูหัวข้อการตั้งครรภ)์

การรักษาด้วยไฮโดรคลอโรไทอาไซด์อาจทําให้อเิล็กโทรไลตไ์ม่สมดุลในร่างกายของคุณ อาการทั่วไปของความไม่
สมดุลของของเหลวหรืออเิล็กโทรไลต์ ได้แก่ ปากแห้ง อ่อนแรง เซื่องซึม ง่วงนอน กระสับกระส่าย ปวดกล้ามเนื้อ
หรือเป็นตะคริว คลื่นไส้ (รู้สึกไม่สบาย) อาเจียน กล้ามเนื้อเมื่อยล้า และอัตราการเต้นของหัวใจเร็วผิดปกติ (เร็วกว่า 
100 ครั้งต่อนาที) หากคุณพบอาการเหล่านี้ คุณควรแจ้งใหแ้พทย์ทราบ

นอกจากนี้ คุณควรแจ้งให้แพทยท์ราบ หากคุณมีอาการไวต่อแสงแดดมากขึ้น โดยมีอาการผิวไหมจ้ากแดด (เช่น 
แดง คัน บวม พุพอง) เกิดขึ้นเร็วกว่าปกติ

ในกรณีของการผ่าตัดหรือยาสลบ คุณควรแจ้งใหแ้พทย์ทราบว่าคุณกําลังใช้ 
Telmisartan/Hydrochlorothiazide

Telmisartan/Hydrochlorothiazide อาจมีประสิทธิภาพน้อยกว่าในการลดความดันโลหิตในผู้ป่วยผิว
ดํา

เด็กและวัยรุ่น
ไม่แนะนําให้ใช้ Telmisartan/Hydrochlorothiazide ในเด็กและวัยรุ่นที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี

ยาอื่นๆ และ Telmisartan/Hydrochlorothiazide
แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากคุณกําลังรับประทาน เพิ่งกําลังรับประทาน หรืออาจกําลังใชย้าอื่นอยู่ แพทย์
ของคุณอาจจําเป็นต้องเปลี่ยนขนาดยาอื่น ๆ เหล่านีห้รือใชม้าตรการป้องกันอื่น ๆ ในบางกรณี คุณอาจต้องหยุด
ใช้ยาตัวใดตัวหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับยาทีแ่สดงด้านล่างพร้อมกับ Telmisartan/Hydrochlorothiazide :

-
-

ลิเธยีมทีม่ียารักษาอาการซึมเศร้าบางประเภท
ยาที่เกี่ยวข้องกับโพแทสเซียมในเลือดตํ่า (ภาวะโพแทสเซียมในเลือดตํ่า) เช่น ยาขับปัสสาวะอื่นๆ ('ยาเม็ดนํ้า
') ยาระบาย (เช่น นํ้ามันละหุ่ง) คอร์ติโคสเตียรอยด์ (เช่น เพรดนโิซน) ACTH (ฮอร์โมน) แอมโฟเทอริซิน (ยา
ต้านเชื้อรา) คาร์เบน็อกโซโลน (เคย รักษาแผลในปาก), เพนิซลิลิน จี โซเดียม (ยาปฏิชีวนะ) และกรดซาลิไซ
ลิกและอนุพันธ์
ยาที่อาจเพิ่มระดับโพแทสเซียมในเลือด เช่น ยาขับปัสสาวะที่ช่วยขับโพแทสเซียม อาหารเสริม
โพแทสเซียม สารทดแทนเกลือที่มโีพแทสเซียม สารยับยั้ง ACE ไซโคลสปอริน (ยากดภูมิคุ้มกัน) และ
ผลิตภัณฑย์าอื่นๆ เช่น เฮปารินโซเดียม (สารกันเลือดแข็ง)

ยาที่ไดร้ับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับโพแทสเซียมในเลือด เช่น ยารักษาโรคหัวใจ (เช่น ดิ
จอกซิน) หรือยาเพื่อควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (เช่น ควินดิีน, ไดโซไพราไมด์, อะมิโอดาโรน, โซตาอล
), ยาที่ใชร้ักษาอาการผิดปกติทางจิต (เช่น ไธโอริดาซีน, คลอโพรมาซีน, levomepromazine) และยา
อื่นๆ เช่น ยาปฏิชีวนะบางชนิด (เช่น sparfloxacine, pentamidine) หรือยาบางชนิดเพื่อรักษาอาการ
แพ้ (เช่น terfenadine)
ยารักษาโรคเบาหวาน (อินซูลินหรือยารับประทาน เช่น เมตฟอร์มิน) Cholestyramine และ 
colestipol ยาลดระดับไขมันในเลือด
ยาเพิ่มความดันโลหิต เช่น noradrenaline ยาคลายกล้ามเนื้อ เช่น 
ทูโบครูารีน
อาหารเสริมแคลเซียมและ/หรืออาหารเสริมวิตามินดี
ยาต้านโคลเินอร์จิก (ยาที่ใชร้ักษาอาการผิดปกติต่างๆ เช่น ตะคริวในทางเดินอาหาร อาการกระตุกของ
กระเพาะปัสสาวะ หอบหืด อาการเมารถ กล้ามเนื้อกระตุก

-

-

-
-
-
-
-
-



โรคพาร์กินสันและเป็นยาช่วยระงับความรู้สึก) เช่น อะโทรปินและไบเพอริเดน Amantadine (ยาทีใ่ช้
รักษาโรคพารก์ินสันและยังใช้รักษาหรือป้องกันโรคบางชนิดทีเ่กิดจากไวรัส)

ยาอื่นๆ ที่ใชร้ักษาความดันโลหิตสูง คอร์ติโคสเตียรอยด์ ยาแก้ปวด (เช่น ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใชส่เตีย
รอยด์ [NSAIDs]) ยารักษาโรคมะเร็ง โรคเกาต์ หรือโรคข้ออักเสบ หากคุณกําลังใช้ ACE-inhibitor หรือ 
aliskiren (ดูข้อมูลในหัวข้อ “Do not take Telmisartan/Hydrochlorothiazide ” และ “คําเตือนและ
ข้อควรระวัง”)
ดิจอกซิน

-

-

-

-

Telmisartan/Hydrochlorothiazide อาจเพิ่มผลการลดความดันโลหิตของยาอื่นๆ ทีใ่ช้รักษาความดันโลหิต
สูงหรือยาที่อาจลดความดันโลหิตได้ (เช่น baclofen, amifostine) นอกจากนี้ ความดันโลหิตตํ่าอาจทําให้รุนแรง
ขึ้นจากแอลกอฮอล์ ยาบาร์บิทูเรต สารเสพติด หรือยากล่อมประสาท คุณอาจสังเกตเห็นอาการนี้เป็นอาการวิง
เวียนศีรษะเมื่อยืนขึ้น คุณควรปรึกษาแพทยห์ากต้องการปรับขนาดยาอื่นในขณะที่ทานเทลมซิาร์แทน/ไฮโดรคลอ
โรไทอาไซด์

ผลของ Telmisartan/Hydrochlorothiazide อาจลดลงเมื่อคุณใช้ NSAIDs (ยาต้านการอักเสบที่ไม่
ใช่สเตียรอยด์ เช่น แอสไพรินหรือไอบโูพรเฟน)

เทลมิซาร์แทน/ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์พร้อมอาหารและแอลกอฮอล์
คุณสามารถทานเทลมซิาร์แทน/ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์โดยมีหรือไม่มีอาหารก็ได้ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์
จนกว่าคุณจะได้พูดคุยกับแพทย์ แอลกอฮอล์อาจทําใหค้วามดันโลหิตของคุณลดลงและ/หรือเพิ่มความเสี่ยงที่
คุณจะเวียนหัวหรือรู้สึกเป็นลม

การตั้งครรภ์และให้นมบุตร

การตั้งครรภ์
คุณต้องแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณคิดว่ากําลังตั้งครรภ์ (หรืออาจตั้งครรภ์) โดยปกติ แพทย์ของคุณจะแนะนําให้
คุณหยุดใช้ Telmisartan/Hydrochlorothiazide ก่อนตั้งครรภ์หรือทันทีทีท่ราบว่าคุณกําลังตั้งครรภ์ และจะ
แนะนําให้คุณใชย้าอื่นแทน Telmisartan/Hydrochlorothiazide ไม่แนะนําให้ใช้ Telmisartan/
Hydrochlorothiazide ในระหว่างตั้งครรภ์ และห้ามรับประทานเมื่อตั้งครรภเ์กิน 3 เดือน เนื่องจากอาจก่อให้เกิด
อันตรายร้ายแรงต่อทารกหากใช้หลังจากเดือนที่สามของการตั้งครรภ์

ให้นมบุตร
แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมลูกหรือกําลังจะเริ่มให้นมลูก ไม่แนะนําใหใ้ช้ 
Telmisartan/Hydrochlorothiazide สําหรับมารดาทีใ่ห้นมบุตร และแพทย์ของคุณอาจเลือกการรักษาอื่น
สําหรับคุณ หากคุณต้องการให้นมลูก

การขับรถและการใชเ้ครื่องจักร
บางคนรู้สึกวิงเวียนหรือเหนื่อยเมื่อรับประทาน Telmisartan/Hydrochlorothiazide หากคุณรู้สึกวิงเวียน
หรือเหนื่อย อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักร

เทลมิซาร์แทน/ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ประกอบด้วยแลคโตสโมโนไฮเดรต
หากคุณแพ้นํ้าตาลบางชนิด ใหป้รึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้

3. วิธีรับประทาน Telmisartan/Hydrochlorothiazide

ใช้ยานีต้ามที่แพทย์ของคุณบอกเสมอ ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจ

ปริมาณที่แนะนําของ Telmisartan/Hydrochlorothiazide คือหนึ่งเม็ดต่อวัน พยายามใช้แท็บเล็ตในเวลา
เดียวกันในแต่ละวัน คุณสามารถทานเทลมซิาร์แทน/ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์โดยมีหรือไม่มอีาหารก็ได้ ควรกลืนยา
เม็ดนี้ด้วยนํ้าหรือเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล์อื่นๆ เป็นสิ่งสําคัญทีคุ่ณ



ทาน Telmisartan/Hydrochlorothiazide ทุกวันจนกว่าแพทย์จะแจ้งเป็นอย่างอื่น

หากตับทํางานไมถู่กต้อง ขนาดยาปกตไิมค่วรเกิน 40 มก./12.5 มก. วันละครั้ง

หากคุณรับประทาน Telmisartan/Hydrochlorothiazide มากกว่าที่ควรจะเป็น
หากคุณตั้งใจกินยาเม็ดมากเกินไป คุณอาจพบอาการต่างๆ เช่น ความดันโลหิตตํ่าและหัวใจเต้นเร็ว มีรายงานการ
เต้นของหัวใจช้า เวียนศีรษะ อาเจียน การทํางานของไตลดลงรวมทั้งไตวาย เนื่องจากส่วนประกอบของไฮโดร
คลอโรไทอาไซด์ ความดันโลหิตตํ่าอย่างเห็นได้ชัดและระดับโพแทสเซียมในเลือดตํ่าอาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจส่งผลให้
เกิดอาการคลื่นไส้ ง่วงนอนและเป็นตะคริวของกล้ามเนื้อ และ/หรือหัวใจเต้นผิดปกติทีเ่กี่ยวข้องกับการใชย้าร่วม
กัน เช่น ดิจิทาลิสหรือยาลดการเต้นของหัวใจบางชนิด การรักษา ติดต่อแพทย์ เภสัชกร หรือแผนกฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลทีใ่กล้ที่สุดทันที

หากคุณลืมรับประทานยา Telmisartan/Hydrochlorothiazide
หากคุณลืมทานยาไมต่้องกังวล จําไว้ให้ขึ้นใจแล้วทําต่อไปเช่นเดิม หากคุณไม่รับประทานยาเม็ดในหนึ่งวัน ให้รับ
ประทานยาตามปกติในวันถัดไปอย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยปริมาณทีล่ืมไป

หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยานี้ ให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานี้สามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใชทุ่กคนที่ได้รับก็ตาม

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรงและต้องพบแพทย์ทันที:
คุณควรไปพบแพทย์ทันทหีากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี:้ Sepsis* (มักเรียกว่า "ภาวะเลือดเป็นพิษ") คือการติด
เชื้อรุนแรงทีต่อบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย ผิวหนังและเยื่อเมือกบวมอย่างรวดเร็ว (angioedema) พุพอง
และ การลอกของผิวหนังชั้นบนสุด (toxic epidermal necrolysis); ผลข้างเคียงเหล่านีพ้บได้ยาก (อาจส่งผลก
ระทบมากถึง 1 ใน 1,000 คน) หรือไมท่ราบความถี่ (toxic epidermal necrolysis) แต่ร้ายแรงมาก และผู้ป่วย
ควรหยุดรับประทานยาและไปพบแพทย์ทันที หากไม่รักษาผลกระทบเหล่านี้อาจถึงแกช่ีวิตได้ มีเพียงเทลมิซาร์แทน
เท่านั้นที่มีอุบัติการณก์ารติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่ไมส่ามารถตัดออกสําหรับเทลมิซารแ์ทน/ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ได้

ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ของเทลมซิารแ์ทน/ไฮโดรคลอโรไทอาไซด:์

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย (อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 10 คน): อาการวิง
เวียนศีรษะ

ผลข้างเคียงทีไ่มธ่รรมดา (อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 100 คน):
ระดับโพแทสเซียมในเลือดลดลง, ความวิตกกังวล, เป็นลม (เป็นลม), รู้สึกเสียวซ่า, หมุดและเข็ม (อาชา), ความรู้สึก
หมุน (เวียนศีรษะ), หัวใจเต้นเร็ว (อิศวร), ความผิดปกตขิองจังหวะการเต้นของหัวใจ, ความดันโลหิตตํ่า, การตก
เลือดอย่างกะทันหัน ความดันเมื่อคุณลุกขึ้นยืน หายใจลําบาก (หายใจลําบาก) ท้องร่วง ปากแห้ง ท้องอืด ปวดหลัง 
กล้ามเนื้อกระตุก ปวดกล้ามเนื้อ หย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ไม่สามารถลุกหรือแข็งตัวได้) อาการเจ็บหน้าอก ระดับ
กรดยูริกในเลือดเพิ่มขึ้น

ผลข้างเคียงทีห่ายาก (อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 1,000 คน):
การอักเสบของปอด (หลอดลมอักเสบ) การกระตุ้นหรือทําใหโ้รคลูปัส erythematosus แย่ลง (โรคทีร่ะบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายโจมตรี่างกายซึ่งทําให้เกิดอาการปวดข้อ ผื่นผิวหนัง และมีไข)้; เจ็บคอ, ไซนัสอักเสบ; รู้สึก
เศร้า (ซึมเศร้า), นอนหลับยาก (นอนไม่หลับ), การมองเห็นบกพร่อง, หายใจลําบาก, ปวดท้อง, ท้องผูก, ท้องอืด (
อาการอาหารไม่ย่อย), รู้สึกไมส่บาย (อาเจียน), การอักเสบของกระเพาะอาหาร (โรคกระเพาะ), การทํางานของตับ
ผิดปกติ (ผูป้่วยชาวญี่ปุ่นคือ มีแนวโน้มทีจ่ะประสบผลข้างเคียงนีม้ากขึ้น), รอยแดงของผิวหนัง (ผื่นแดง), 
อาการแพ้เช่นอาการคันหรือผื่น, เหงื่อออกเพิ่มขึ้น, ลมพิษ (ลมพิษ), ปวดข้อ (ปวดข้อ) และปวดแขนขา,



ตะคริวของกล้ามเนื้อ อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ปวด ระดับโซเดียมตํ่า เพิ่มระดับครเีอตินีน เอนไซม์ตับ หรือ 
creatine phosphokinase ในเลือด

อาการไม่พึงประสงค์ที่รายงานกับส่วนประกอบแต่ละอย่างอาจเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นกับ 
Telmisartan/Hydrochlorothiazide แม้ว่าจะไมไ่ด้สังเกตพบในการทดลองทางคลินิกกับผลิตภัณฑ์นี้ก็ตาม

Telmisartan
ในผู้ป่วยทีใ่ช้ telmisartan เพียงอย่างเดียว มีรายงานผลข้างเคียงเพิ่มเติมดังต่อไปนี:้

ผลข้างเคียงทีไ่มธ่รรมดา (อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 100 คน):
การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (เช่น เจ็บคอ ไซนัสอักเสบ โรคไขห้วัด) การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เซลล์
เม็ดเลือดแดงบกพร่อง (โรคโลหิตจาง) ระดับโพแทสเซียมสูง อัตราการเต้นของหัวใจช้า (หัวใจเต้นช้า) ไต
บกพร่องรวมถึงไตวายเฉียบพลัน อ่อนแรง ไอ .

ผลข้างเคียงทีห่ายาก (อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 1,000 คน):
จํานวนเกล็ดเลือดตํ่า (thrombocytopenia) เพิ่มขึ้นในเซลล์เม็ดเลือดขาวบางชนิด
(eosinophilia) อาการแพอ้ย่างรุนแรง (เช่น แพ้ แพ้ยา ผื่นจากยา) ระดับนํ้าตาลในเลือดตํ่า (ในผู้ป่วยเบาหวาน
) ปวดท้อง กลาก (โรคผิวหนัง) โรคข้ออักเสบ เอ็นอักเสบ ฮีโมโกลบินลดลง (เลือด โปรตีน) อาการง่วงนอน

ผลข้างเคียงทีห่ายากมาก (อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 10,000 คน): แผลเป็นแบบลุกลามของเนื้อเยื่อปอด (โรค
ปอดคั่นระหว่างหน้า) **

* เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรืออาจเกี่ยวข้องกับกลไกทีย่ังไม่ทราบ

* * มีรายงานกรณีของการเกิดแผลเป็นแบบลุกลามของเนื้อเยื่อปอดในระหว่างการรับประทานเทลมซิาร์
แทน อย่างไรก็ตาม ไมท่ราบว่ายาเทลมิซาร์แทนเป็นสาเหตหุรือไม่

ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์
ในผู้ป่วยทีใ่ช้ hydrochlorothiazide เพียงอย่างเดียวมรีายงานผลข้างเคียงเพิ่มเติมดังต่อไปนี:้

ผลข้างเคียงทีพ่บบ่อย (อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 10 คน): 
รู้สึกไม่สบาย (คลื่นไส้) ระดับแมกนีเซียมในเลือดตํ่า

ผลข้างเคียงทีห่ายาก (อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 1,000 คน):
เกล็ดเลือดลดลงซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการตกเลือดหรือรอยฟกชํ้า (รอยสีม่วงแดงเล็ก ๆ ในผิวหนังหรือ
เนื้อเยื่ออื่น ๆ ทีเ่กิดจากเลือดออก) ระดับแคลเซียมในเลือดสูง ปวดศีรษะ

ผลข้างเคียงที่หายากมาก (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10,000 คน):
ค่า pH ที่เพิ่มขึ้น (ความสมดุลของกรด-เบสที่รบกวน) เนื่องจากระดับคลอไรด์ในเลือดตํ่า

หายใจลําบากเฉียบพลัน (อาการต่างๆ ได้แก่ หายใจลําบาก มีไข้ อ่อนแรง และสับสน)

ผลข้างเคียงของความถีท่ีไ่ม่รู้จัก (ความถีไ่มส่ามารถประมาณได้จากข้อมูลทีม่ีอยู่): การอักเสบของต่อมนํ้าลาย, 
จํานวนเซลล์ในเลือดลดลง (หรือแม้กระทั่งขาด) รวมทั้งจํานวนเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวตํ่า, อาการแพอ้ย่าง
รุนแรง (เช่น ภูมิไวเกิน, ปฏิกิริยาภูมิแพ้) ) ลดลงหรือเบื่ออาหาร กระสับกระส่าย วิงเวียนศีรษะ ตาพร่ามัวหรือตา
เหลือง การมองเห็นลดลงและปวดตา (สัญญาณทีเ่ป็นไปได้ของการสะสมของของเหลวในชั้นหลอดเลือดของ
ดวงตา (choroidal effusion) หรือสายตาสั้นเฉียบพลันหรือมุมเฉียบพลัน โรคต้อหินปิด), การอักเสบของหลอด
เลือด (vasculitis necrotising), ตับอ่อนอักเสบ, ปวดท้อง, สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา (โรคดีซ่าน), กลุ่ม
อาการคล้ายลูปัส (สภาพที่เลียนแบบโรคที่เรียกว่า systemic lupus erythematosus ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันของ
ร่างกายโจมตี ร่างกาย);ความผิดปกติของผิวหนัง เช่น หลอดเลือดอักเสบในผิวหนัง เพิ่มความไวต่อแสงแดด ผื่น 
ผื่นแดงของผิวหนัง พุพองทีร่ิมฝีปาก ตาหรือปาก ผิวหนังและลอก ไข้ (อาจเป็นสัญญาณของ erythema 
multiforme) อ่อนแอ ไตอักเสบหรือ การทํางานของไตบกพร่อง, กลูโคสในปัสสาวะ (glycosuria), ไข้,



ความสมดุลของอเิล็กโทรไลตบ์กพร่อง, ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง, ปริมาณเลือดลดลง, ระดับนํ้าตาลใน
เลือดเพิ่มขึ้น, ความยากลําบากในการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด/ปัสสาวะใน
ผู้ป่วยทีว่ินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน หรือมไีขมันในเลือด มะเร็งผิวหนังและริมฝีปาก (มะเร็งผิวหนังที่ไม่ใชเ่มลาโนมา)

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไมไ่ด้ระบไุว้
ในเอกสารฉบับนี้ คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรงผ่าน Yellow Card Scheme
เว็บไซต์: www.mhra.gov.uk/yellowcard หรือค้นหา MHRA Yellow Card ใน Google Play หรือ Apple App 
Store โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานี้ได้

5. วิธเีก็บรักษา Telmisartan/Hydrochlorothiazide

เก็บยานี้ให้พ้นสายตาและมือเด็ก
ห้ามใช้ยานี้หลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไว้บนกล่องหรือตุ่มหลัง “EXP” วันหมดอายหุมายถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น

ยานี้ไม่ต้องการสภาวะการเก็บอุณหภูมิพิเศษใดๆ เก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมเพื่อป้องกันความชื้น

อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธทีิ้งยาที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป 
มาตรการเหล่านีจ้ะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

สาร Telmisartan/Hydrochlorothiazide ประกอบด้วยอะไรบ้าง
สารออกฤทธิค์ือ telmisartan และ hydrochlorothiazide

แต่ละเม็ดประกอบด้วย telmisartan 40 มก. และไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ 12.5 มก. แต่ละ
เม็ดประกอบด้วย เทลมิซาร์แทน 80 มก. และไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ 12.5 มก. แต่ละเม็ด
ประกอบด้วย telmisartan 80 มก. และไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ 25 มก.

ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่
เซลลูโลส ไมโครคริสตัลลีน แลคโตสโมโนไฮเดรต แมนนิทอล โซเดียมไฮดรอกไซด์ เมกลูมีน โพวโิดน (K30) แมกนีเซียม
สเตียเรต โซเดียม สเตียริล ฟูมาเรต เฟอรร์ิกออกไซดส์ีแดง (E172) [สําหรับยาเม็ดขนาด 40 มก./12.5 มก. และ 80 
มก./12.5 มก.] และเฟอรกิสีเหลือง ออกไซด์ (E172) [สําหรับเม็ด 80 มก./25 มก.]

ลักษณะของ Telmisartan/Hydrochlorothiazide และสิ่งที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์
40 มก. / 12.5 มก. เม็ด: สีขาวหรือสีขาวด้านหนึ่งและสีแดง อาจมีจุด ด้านอื่น ๆ เหลี่ยมสองด้าน bilayer 
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไมเ่คลือบผิว ยาวประมาณ 13 มม. และกว้าง 6.2 มม. แกะลาย "T1" ด้านสีแดงและด้าน
ธรรมดาอีกด้านหนึ่ง
80 มก. / 12.5 มก. เม็ด: สีขาวหรือสีขาวด้านหนึ่งและสีแดง อาจมีจุด ด้านอื่น ๆ เหลี่ยมสองด้าน bilayer เป็น
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไมเ่คลือบผิว ยาวประมาณ 16.2 มม. และกว้าง 7.9 มม. แกะลายด้วย "T2" ด้านสีแดงและด้าน
ธรรมดาอีกด้านหนึ่ง
80 มก./25 มก. เม็ด: สีขาวหรือสีขาวด้านหนึ่งและสีเหลือง อาจมีจุด ด้านอื่น ๆ สองนูน ไบเลเยอร์ รูปทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า เม็ดไม่เคลือบผิว ยาวประมาณ 16.2 มม. และกว้าง 7.9 มม. แกะลายด้วย "T2" ด้านสเีหลืองและ
ด้านธรรมดาอีกด้านหนึ่ง

มีจําหน่ายในแพ็คอลมูิเนียม / อะลูมิเนียมทีบ่รรจุ 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 หรือ 100 เม็ด

ขนาดของบรรจุภัณฑ์อาจไมส่ามารถวางตลาดได้ทั้งหมด

ผูถ้ือใบอนุญาตการตลาดและผู้ผลิต



ผูถ้ืออนุญาตการตลาด Accord 
Healthcare Limited Sage House, 
319 Pinner Road, North Harrow, 
มิดเดิลเซ็กซ์, HA1 4HF, สหราช
อาณาจักร

ผูผ้ลิต
Accord Healthcare Limited, Sage 
house, 319 Pinner road, North 
Harrow, Middlesex HA1 4HF, สหราช
อาณาจักร

แอคคอร์ด เฮลธแ์คร์ บีวี, 
วินโทน 200,
3526 KV อูเทรคต์,
เนเธอร์แลนด์

แอคคอร์ด เฮลธ์แคร์ โพลสกา Sp.z oo,
ยูล Lutomierska 50,95-200 Pabianice, โปแลนด์

ยานี้ได้รับอนุญาตในประเทศสมาชิกของ EEA ภายใตช้ื่อต่อไปนี้:

ออสเตรีย Telmisartan/Hydrochlorothiazid Accord 40 มก./12,5 มก., 80 
มก./12,5 มก., 80 มก./25 มก. แท็บเล็ต

เยอรมนี Telmisartan/Hydrochlorothiazid Accord 40 มก./12,5 มก., 80 
มก./12,5 มก., 80 มก./25 มก. แท็บเล็ต

เอสโตเนีย ข้อตกลงเทลมิซาร์แทน/ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์
ฟินแลนด์ Telmisartan/Hydrochlorothiazide Accord 40 มก./12.5 มก., 

80 มก./12.5 มก., 80 มก./25 มก. เม็ด/เม็ด
ไอร์แลนด์ เทลมซิาร์แทน/ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ 40 มก./12.5 มก., 80 มก./12.5 มก., 

80 มก./25 มก. เม็ด
อิตาลี Telmisartan และ Idroclorotiazide Accord
ลัตเวีย เทลมิซาร์แทน/ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ แอคคอร์ด 40 มก./12,5 มก., 80 

มก./12,5 มก., 80 มก./25 มก. เม็ด
ลิทัวเนีย เทลมิซาร์แทน/ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ แอคคอร์ด 40 มก./12,5 มก., 80 

มก./12,5 มก., 80 มก./25 มก. เม็ด
ประเทศเนเธอร์แลนด์ Telmisartan/Hydrochloorthiazide Accord 40 มก./12,5 มก., 80 

มก./12,5 มก., 80 มก./25 มก. เม็ด
โปแลนด์ เทลมิดอน
ยูไนเต็ด
ราชอาณาจักร

เทลมซิาร์แทน/ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ 40 มก./12.5 มก., 80 มก./12.5 มก., 
80 มก./25 มก. เม็ด

ฝรั่งเศส TELMIARTAN/HYDROCHLOROTIAZIDE ACCORD 40 มก./
12,5 มก., 80 มก./12,5 มก., 80 มก./25 มก. รวม

แผ่นพับนี้ได้รับการอนุมัติครั้งล่าสุดเมื่อ 12/2021


