
TRIBENZOR®

(olmesartan medoxomil, แอมลอปดพิีน, ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์)
ข้อเท็จจริง

- TRIBENZOR®(olmesartan medoxomil, amlodipine, hydrochlorothiazide) เป็นผลิตภัณฑ์ทีร่วมกันสามใน
หนึ่งเดียวที่ระบไุว้สําหรับการรักษาความดันโลหิตสูงTRIBENZORไม่ได้ระบุไวส้ําหรับการรักษาเบื้องต้น

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้รับการอนุมัติทางการตลาดสําหรับTRIBENZORในเดือน
กรกฎาคม 2553TRIBENZORวางตลาดโดย Daiichi Sankyo, Inc.

ความสําคัญของการควบคุมความดันโลหิตสูง
- การลดความดันโลหิตช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ร้ายแรงและไม่ร้ายแรง ส่วนใหญเ่ป็นโรค

หลอดเลือดสมองและกล้ามเนื้อหัวใจตาย (หัวใจวาย) ประโยชน์เหล่านี้มีใหเ้ห็นในการทดลองควบคุมของยาลดความดันโลหิต
จากกลุ่มเภสัชวิทยาที่หลากหลายรวมถึงกลุ่มที ่TRIBENZORส่วนใหญเ่ป็นของ ไม่มีการทดลองควบคุมที่แสดงใหเ้ห็นถึง
การลดความเสี่ยงด้วย TRIBENZOR.

- การควบคุมความดันโลหิตสูงควรเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครอบคลุม ซึ่ง
รวมถึงการควบคุมไขมัน การจัดการโรคเบาหวาน การรักษาด้วยยาต้านลิ่มเลือด การเลิกบุหรี่ การออกกําลังกาย และการ
จํากัดปริมาณโซเดียมตามความเหมาะสม ผูป้่วยจํานวนมากจะต้องใชย้ามากกว่าหนึ่งตัวเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายความดัน
โลหิต

กลไกการออกฤทธิ์
- TRIBENZORรวมยาลดความดันโลหิตสามชนิดทีแ่พทยส์ั่งกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งแต่ละยาทํางานในลักษณะทีแ่ตกต่าง

กัน เพื่อลดความดันโลหิต

- TRIBENZORรวมการกระทําเสริมของ olmesartan medoxomil (ซึ่งบล็อกการเชื่อมโยงของ angiotensin II กับ AT1

ตัวรับ), แอมโลดิพีน (ซึ่งยับยั้งการเข้าสูผ่นังหลอดเลือด) และ ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ (ยาขับปัสสาวะซึ่งช่วยลดปริมาณนํ้าใน
เลือด) ยาทั้งสามนีร้่วมกันช่วยให้หลอดเลือดผ่อนคลายและช่วยลดปริมาณเลือดในเลือดเพื่อใหเ้ลือดไหลเวียนได้ง่ายขึ้น

ข้อมูลทางคลินิก
- หลังการรักษาแปดสัปดาห์TRIBENZOR40/10/25 มก. ทําใหค้วามดันโลหิตซสิโตลิกและไดแอสโตลกิลดลงอย่างมีนัย

สําคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับการรักษาแบบคูท่ั้ง 3 วิธี1

- ให้เป็นไปตามTRIBENZORการทดลองลงทะเบียนการพจิาณาทีร่วมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด 2,492 ราย (
ความดันโลหิตเฉลี่ยอยูท่ี่ 168.5/100.9 มม. ปรอท) โดยเปลี่ยนไปใชT้RIBENZOR 40/10/25 มก. จากการรักษา
แบบผสมผสานสามแบบต่อไปนี:้ (i) แอมโลดิพีน/
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ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ 10/25 มก. (ii) olmesartan/ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ 40/25 มก. และ (iii) ออลมีซาร์แทน/แอมโลดิ
พีน 40/10 มก. ให้ผลเฉลี่ยทีล่ดลงอีกหลังการรักษาแปดสัปดาห์ในความดันโลหิตซสิโตลิก/ความดันโลหิตไดแอสโตลิกที่ 
8.1/ 5.4 มม. ปรอท 7.6/5.4 มม. ปรอท และ 8.4/4.5 มม. ปรอท ตามลําดับ (ทั้งหมดมีนัยสําคัญทางสถิติสูง) เนื่องจาก
เป็นการทดลองที่มีการควบคุมโดยฤทธิ์ ผลของการรักษาเหล่านีจ้ึงรวมถึงผลของยาหลอกในขนาดทีไ่ม่ทราบ

- อาการไม่พึงประสงคท์ี่รายงานบ่อยที่สุดคืออาการวิงเวียนศีรษะ อาการวิงเวียนศีรษะเกิดขึ้นใน 5.8 เปอร์เซ็นต์ถึง 8.9 
เปอร์เซ็นต์ของอาสาสมัครที่เปลี่ยนจากการรักษาแบบคูเ่ป็นTRIBENZORเทียบกับ 1.4 เปอร์เซ็นต์ถึง 3.6 เปอร์เซ็นต์ของ
อาสาสมัครที่ยังคงอยูใ่นการบําบัดแบบคู่ อาการไม่พึงประสงค์ทีพ่บบ่อยที่สุดอื่น ๆ ทีเ่กิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับสอง (2) 
เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยTRIBENZORมีอาการบวมนํ้าทีบ่ริเวณรอบข้าง (7.7 เปอร์เซ็นต์) ปวดศีรษะ 
(6.4 เปอร์เซ็นต)์ อ่อนเพลีย (4.2 เปอร์เซ็นต)์ หลอดอาหารอักเสบ (3.5 เปอร์เซ็นต์) กล้ามเนื้อกระตุก (3.1 เปอร์เซ็นต์) 
คลื่นไส้ (3.0 เปอร์เซ็นต์) การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (2.8 เปอร์เซ็นต)์ ท้องร่วง ( ร้อยละ 2.6) การติดเชื้อทางเดิน
ปัสสาวะ (ร้อยละ 2.4) และข้อบวม (ร้อยละ 2.1)

ความแรงของปริมาณ
- ขณะนี้มีห้าโดสที่ได้รับอนุมัตขิองTRIBENZORซึ่งประกอบด้วย olmesartan medoxomil / amlodipine / 

hydrochlorothiazide

o
o
o
o
o

20 / 5 /12.5 มก.
40 / 5/12.5 มก.
40/5/25 มก.
40/10/ 12.5 มก.
40/10/25 มก.

# # #

ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สําคัญสําหรับ TRIBENZOR®

คําเตือน: ความเป็นพิษต่อทารกในครรภ์
- เมื่อตรวจพบการตั้งครรภ์ ให้หยุดใช้ TRIBENZOR โดยเร็วที่สุด
- ยาทีอ่อกฤทธิ์โดยตรงกับระบบ renin-angiotensin อาจทําใหท้ารกในครรภท์ีก่ําลังพัฒนาไดร้ับบาดเจ็บและ

เสียชีวิตได้ ดคูํา เตือนและข้อควรระวัง: ความเป็นพิษของทารกในครรภ์

ข้อห้าม
ห้ามใช้ aliskiren ร่วมกับ TRIBENZOR ในผู้ป่วยเบาหวาน
ห้ามใช้ TRIBENZOR ในผูป้่วยทีม่ีอาการท้องอืดหรือแพย้าอื่น ๆ ที่ได้มาจากซัลโฟนาไมด์

คําเตือนและข้อควรระวัง

ความเป็นพิษของทารกในครรภ์:TRIBENZOR คือหมวดหมู่การตั้งครรภ์ D.

ความดันเลือดตํ่าในผู้ป่วยที่มีปริมาตรหรือเกลือหมด:ในผู้ป่วยทีม่ีระบบ renin-angiotensin ทีก่ระตุ้น เช่น ผู้ป่วยที่มี
ปริมาตรและ/หรือเกลือหมด (เช่น ผู้ที่ไดร้ับยาขับปัสสาวะในปริมาณมาก) ความดันเลือดตํ่าตามอาการอาจเกิดขึ้นหลังจากเริ่ม
การรักษาด้วย TRIBENZOR
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การทํางานของไตบกพร่อง:ติดตามการทํางานของไตที่เลวลงในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางไตในขณะที่ใช้ TRIBENZOR

ในผู้ป่วยทีก่ารทํางานของไตอาจขึ้นอยูก่ับการทํางานของระบบ renin-angiotensin-aldosterone (เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้ม
เหลวอย่างรุนแรง) การรักษาด้วย angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors และ angiotensin receptor 
antagonists มีความเกี่ยวข้องกับ oliguria และ/หรือ ภาวะ azotemia แบบลุกลามและไม่ค่อยมภีาวะไตวายเฉียบพลันและ/
หรือเสียชีวิต อาจคาดหวังผลลัพธ์ทีค่ล้ายคลึงกันในผู้ป่วยทีไ่ด้รับ TRIBENZOR

ในการศึกษาสารยับยั้ง ACE ในผูป้่วยทีม่ีภาวะหลอดเลือดแดงตีบข้างเดียวหรือทวิภาคี มีรายงานการเพิ่มขึ้นของ creatinine ใน
เลือดหรือยเูรียไนโตรเจนในเลือด (BUN) และอาจคาดหวังผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันกับ TRIBENZOR

หลีกเลี่ยงการใช้ TRIBENZOR ในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางไตอย่างรุนแรง (creatinine clearance ≤30 mL/min) 
หากการด้อยค่าของไตเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ให้พิจารณาระงับหรือเลิกใช้ TRIBENZOR

Enteropathy เหมือนป่วง:มรีายงานผู้ป่วยที่ใชย้า olmesartan เป็นเวลาหลายเดือนถึงหลายปหีลังจากเริ่มใชย้า มอีาการ
ท้องร่วงเรื้อรังและนํ้าหนักลดอย่างมาก การตรวจชิ้นเนื้อในลําไส้ของผูป้่วยมักแสดงใหเ้ห็นการฝ่อที่ร้ายกาจ หากผู้ป่วยมี
อาการเหล่านีร้ะหว่างการรักษาด้วยโอลเมซาร์แทน ให้ไมร่วมสาเหตุอื่นๆ พิจารณาหยุดใช้ TRIBENZOR ในกรณทีี่ไมพ่บสาเหตุ
อื่น

การด้อยค่าของตับ:ไมแ่นะนําให้ใช้ยา TRIBENZOR เบื้องต้นในผูป้่วยทีม่ีความบกพร่องทางตับ ในผู้ป่วยที่มภีาวะตับบกพร่อง
อย่างรุนแรง ให้หลีกเลี่ยงการใช้ TRIBENZOR ควรใช้ Thiazides (ส่วนประกอบใน TRIBENZOR) อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่มี
การทํางานของตับบกพร่องหรือเป็นโรคตับทีลุ่กลามอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของความสมดุลของของ
เหลวและอิเล็กโทรไลตอ์าจทําให้ตับโคม่าได้

อิเล็กโทรไลตแ์ละความไม่สมดุลของเมตาบอลิ:เนื่องจากส่วนประกอบของไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ (HCTZ) ใน 
TRIBENZOR ให้สังเกตผู้ป่วยสําหรับอาการทางคลินิกของความไม่สมดุลของการเผาผลาญ ของเหลว หรืออิเล็กโทรไลต์

ปฏิกิริยาภูมไิวเกิน:ปฏิกิริยาภูมไิวเกินต่อ HCTZ (ส่วนประกอบใน TRIBENZOR) อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่มีหรือไม่มีประวัติแพ้
หรือหอบหืดในหลอดลม

โรคลูปัส Erythematosus ระบบ:มีรายงานว่า Thiazides (ส่วนประกอบใน TRIBENZOR) ทําให้เกิดอาการกําเริบหรือ
กระตุ้นการทํางานของ lupus erythematosus

สายตาสั้นเฉียบพลันและต้อหินปิดมุมทุติยภูม:ิThiazides สามารถทําให้เกิดปฏิกิริยาแปลก ๆ ส่งผลให้สายตาสั้นเฉียบพลัน
และต้อหินปิดมุมเฉียบพลัน ยุติ HCTZ (ส่วนประกอบใน TRIBENZOR) โดยเร็วที่สุดในผูป้่วยเหล่านี้

การขยายหลอดเลือด:แม้ว่าการขยายตัวของหลอดเลือดทีเ่กิดจากแอมโลดิพีน (ส่วนประกอบใน TRIBENZOR) จะค่อย ๆ เริ่มมี
อาการ แตค่วามดันเลือดตํ่าเฉียบพลันมักไมค่่อยได้รับรายงานหลังการใหย้าทางปาก ผู้ป่วยทีม่ีภาวะหลอดเลือดตีบรุนแรงอาจมี
ความเสี่ยงเป็นพิเศษ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบและ / หรือกล้ามเนื้อหัวใจตายเพิ่มขึ้น:ผู้ป่วยทีร่ับประทาน TRIBENZOR โดยเฉพาะผู้ทีเ่ป็นโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบรุนแรง อาจพัฒนาความถี่ ระยะเวลา หรือความรุนแรงของ
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โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเมื่อเริ่มการรักษาด้วยแคลเซียมแชนเนลบล็อกเกอร์หรือในขณะที่เพิ่มขนาด
ยา

การทดสอบในห้องปฏิบัติการ:ความผิดปกติในห้องปฏิบัติการอาจรวมถึงระดับครีเอตินินในเลือดทีเ่พิ่มขึ้นและภาวะ
โพแทสเซียมสูง (olmesartan medoxomil), เอนไซมต์ับสูง (แอมโลดิพีน) และระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ทีเ่พิ่ม
ขึ้น (HCTZ)

ปฏิกิริยาระหว่างยา

สารต้านการอักเสบทีไ่ม่ใช่สเตียรอยด์:การใชย้าต้านการอักเสบที่ไมใ่ชส่เตียรอยด์ (NSAIDs) พร้อมกันอาจนําไปสู่ความเสี่ยงที่
เพิ่มขึ้นของการด้อยค่าของไต (รวมถึงภาวะไตวายเฉียบพลันทีอ่าจเกิดขึ้น) และการสูญเสียผลลดความดันโลหิตของ TRIBENZOR

การปิดกั้นคู่ของระบบ Renin-Angiotensin (RAS):การปิดล้อมแบบคูข่อง RAS ร่วมกับตัวรับ angiotensin receptor 
blockers, ACE inhibitors หรือ aliskiren สัมพันธ์กับความเสี่ยงทีเ่พิ่มขึ้นของความดันเลือดตํ่า ภาวะโพแทสเซียมสูง และ
การเปลี่ยนแปลงในการทํางานของไต (รวมถึงภาวะไตวายเฉียบพลัน) เมื่อเทียบกับการรักษาด้วยยาเดี่ยว ผูป้่วยส่วนใหญท่ี่ได้รับ
การรวมกันของสารยับยั้ง RAS สองตัวไมไ่ด้รับประโยชน์เพิ่มเติมใด ๆ เมื่อเทียบกับการรักษาด้วยยาเดี่ยว โดยทั่วไป ใหห้ลีก
เลี่ยงการใชส้ารยับยั้ง RAS ร่วมกัน ติดตามความดันโลหิต การทํางานของไต และอิเล็กโทรไลตใ์นผู้ป่วยทีใ่ช้ยา TRIBENZOR 
และสารอื่นๆ ทีส่่งผลต่อ RAS อย่างใกลช้ิด

หลีกเลี่ยงการใช้ aliskiren ร่วมกับ TRIBENZOR ในผูป้่วยที่มีความบกพร่องทางไต (GFR <60 mL/min)

การใช้งานพร้อมกันกับ Colesevelam Hydrochloride:การใช้ colesevelam hydrochloride ร่วมกับ TRIBENZOR 
พร้อมกันช่วยลดการสัมผัสทางระบบและความเข้มข้นสูงสุดของ olmesartan ในพลาสมาในพลาสมา พิจารณาใหย้า 
olmesartan อย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนใหย้า colesevelam ไฮโดรคลอไรด์

ผลของแอมโลดิพีนต่อซิมวาสแตติน:เนื่องจากการได้รับ simvastatin เพิ่มขึ้น เมื่อใชร้่วมกับ amlodipine (ส่วนประกอบใน 
TRIBENZOR) อย่าให้เกินขนาดที่มากกว่า 20 มก. ต่อวันของ simvastatin

ลิเธียม:มีรายงานการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของลิเธยีมในเลือดและความเป็นพิษของลเิธยีมด้วยการใชย้าขับปัสสาวะ 
olmesartan หรือ thiazide ร่วมกัน ตรวจสอบระดับลิเธยีมในผู้ป่วยทีไ่ด้รับ TRIBENZOR และลิเธยีม

อาการไม่พึงประสงค์

อาการไม่พึงประสงคท์ี่รายงานบ่อยที่สุดคืออาการวิงเวียนศีรษะ (5.8% ถึง 8.9%) อาการไมพ่ึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดอื่น ๆ ทีเ่กิด
ขึ้นใน≥2% ของผู้ป่วยที่ได้รับ TRIBENZOR ได้แก่ อาการบวมนํ้าที่บริเวณรอบข้าง (7.7%) ปวดศีรษะ (6.4%) ความเหนื่อยล้า 
(4.2%) หลอดอาหารอักเสบ (3.5%) กล้ามเนื้อกระตุก (3.1%) คลื่นไส้ (3.0%) การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (2.8%) ท้องร่วง 
(2.6%) การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (2.4%) และข้อต่อบวม (2.1%)

ใช้ในประชากรผู้ป่วยเฉพาะ

พยาบาลมารดา:หลีกเลี่ยงการใช้ในขณะทีใ่ห้นมลูก ยุติการพยาบาลหรือยา
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โปรดดขู้อมูลการสั่งจ่ายยาสําหรับTRIBENZOR .
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