
จุดเด่นของข้อมูลการสั่งจ่าย ไฮไลท์เหล่านี้ไมไ่ด้รวมข้อมูลทั้งหมดที่จําเป็นต่อการ
ใช้ TWYNSTA อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ดขู้อมูลการสั่งจ่ายยาแบบเต็ม
สําหรับTWYNSTA®

. (telmisartan/amlodipine) เม็ด
การอนุมัติครั้งแรกของสหรัฐฯ: 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - รูปแบบการให้ยาและจุดแข็ง----------------------
• เม็ด: 40/5 มก. 40/10 มก. 80/5 มก. 80/10 มก. (3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ข้อห้าม -------------------- ------------
• ไม่มี

ทวินสตา
คําเตือน: หลีกเลี่ยงการใชใ้นการตั้งครรภ์

ดูข้อมูลการสั่งจ่ายยาฉบับเต็มเพื่อคําเตือนในกล่องที่สมบูรณ.์
เมื่อตรวจพบการตั้งครรภ์ ให้ยุติการใช้ TWYNSTA โดยเร็วที่สุด ยาทีอ่อกฤทธิ์
โดยตรงกับระบบ renin-angiotensin อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้
ต่อทารกในครรภ์ที่กําลังพัฒนา (5.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คําเตือนและข้อควรระวัง ------------------------
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสของทารกในครรภห์รือทารกแรกเกิด (5.1)

• ความดันเลือดตํ่า: แก้ไขปริมาตรหรือการสูญเสียเกลือก่อนเริ่มการรักษา 
สังเกตอาการและอาการแสดงของความดันเลือดตํ่า. (5.2)

• ไตเตรทอย่างช้าๆ ในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ (5.4) หรือภาวะไตวายรุนแรง (5.5)

• ภาวะหัวใจล้มเหลว: ตรวจสอบการเลวลง (5.8)
• หลีกเลี่ยงการใชส้ารยับยั้ง ACE และตัวรับยา angiotensin ร่วมกัน (5.6)

• กล้ามเนื้อหัวใจตาย: ผิดปกติ การเริ่มต้น CCB ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
รุนแรงอาจทําให้กล้ามเนื้อหัวใจตายหรือเพิ่ม angina (5.7)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ข้อบ่งใช้และการใช้งาน------------------- --------
• TWYNSTA เป็นตัวรับยา angiotensin II receptor blocker (ARB) และ 

dihydropyridine calcium channel blocker (DHP-CCB) รวมกันทีร่ะบไุว้
สําหรับการรักษาความดันโลหิตสูงเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาลดความดัน
โลหิตอื่น ๆ (1)

• เม็ดยา TWYNSTA ได้รับการระบวุ่าเป็นการรักษาเบื้องต้นในผู้ป่วยทีอ่าจต้องใช้
ยาลดความดันโลหิตหลายตัวเพื่อให้บรรลเุป้าหมายความดันโลหิต (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - อาการไม่พึงประสงค์ -------------------- 
-------------- ในการศึกษาการออกแบบแฟคทอเรียลที่ควบคุมด้วยยาหลอก สาเหตุที่พบได้บ่อย
ที่สุดในการหยุดใชย้า TWYNSTA คืออาการบวมนํ้าที่บริเวณรอบข้าง อาการวิงเวียนศีรษะ และ
ความดันเลือดตํ่า ซึ่งแต่ละสาเหตุนําไปสู่การหยุดยา ≤0.5% ของผูป้่วยที่ไดร้ับ TWYNSTA 
อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นที่อุบัติการณส์ูงกว่า≥ 2% ในยาเม็ด TWYNSTA มากกว่ายาหลอก
คืออาการบวมนํ้าที่ส่วนปลาย (4.8% เทียบกับ 0%), อาการวิงเวียนศีรษะ (3.0% เทียบกับ 
2.2%), ความดันเลือดตํ่าในช่องปากที่มีความหมายทางคลินิก (6.3% เทียบกับ 4.3%) และกลับ 
ปวด (2.2% เทียบกับ 0%) (6.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ปริมาณและการบริหาร -----------------------
• ทดแทน TWYNSTA เป็นส่วนประกอบทีไ่ตเตรทเฉพาะตัวสําหรับผู้ป่วยที่ใชแ้อม

โลดพิีนและเทลมซิาร์แทน TWYNSTA อาจได้รับด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้นของแอม
โลดพิีน, เทลมซิาร์แทนหรือทั้งสองอย่าง ตามความจําเป็น (2.2, 2.3)

• ใช้ยาเม็ด TWYNSTA เพื่อลดความดันโลหิตเพิ่มเติมสําหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการ
ควบคุมอย่างเพียงพอด้วยแอมโลดิพีน (หรือตัวบล็อกแคลเซียมแชนเนลไดไฮ
โดรไพรดิีนอื่น) เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับเทลมิซาร์แทน (หรือตัวรับแอนจิโอ
เทนซินตัวยับยั้งตัวรับอื่น) เพียงอย่างเดียว (2.3)

• ขนาดยาอาจเพิ่มขึ้นหลังจากผ่านไปอย่างน้อย 2 สัปดาห์เป็นขนาดสูงสุด 80/10 
มก. วันละครั้ง โดยปกติโดยการเพิ่มส่วนประกอบครั้งละหนึ่งส่วนประกอบ แต่
สามารถเพิ่มส่วนประกอบทั้งสองได้เพื่อให้ควบคุมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น (2.1, 2.2)

• มีผลลดความดันโลหิตส่วนใหญภ่ายใน 2 สัปดาห์ (2.1)
• เริ่มต้นด้วย 40/5 มก. หรือ 80/5 มก. วันละครั้ง (2.4)
• เปลี่ยนผู้ป่วยที่มีอาการไม่พึงประสงค์จากยา amlodipine ไปเป็นยาเม็ด 

TWYNSTA ที่มขีนาดตํ่ากว่าของส่วนประกอบนั้น (2.3)

หากต้องการรายงานอาการไม่พึงประสงคท์ี่สงสัย โปรดติดต่อ Boehringer 
Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. ที่ (800) 542-6257 หรือ (800) 459-9906 
TTY หรือ FDA ที่ 1-800-FDA-1088 หรือwww.fda.gov/medwatch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ใช้ในประชากรเฉพาะ --------------------------------- -
• ผู้ป่วยทีอ่ายุมากกว่า 75 ปีหรือผู้ป่วยที่มคีวามผิดปกติของตับ: เริ่มด้วยแอม

โลดิพนีหรือเพิ่มแอมโลดิพีน 2.5 มก. ลงในเทลมซิารแ์ทน (2.5, 8.5, 8.6)
• พยาบาลมารดา: เลือกที่จะยุติการพยาบาลหรือการใช้ยา (8.3)

ดู 17 สําหรับข้อมูลการให้คําปรึกษาผู้ป่วยและการติดฉลากผู้ป่วยที่ไดร้ับการ
อนุมัติจาก FDA

ข้อมูลการสั่งจ่ายยาฉบับสมบูรณ:์ สารบัญ* แก้ไขเมื่อ: 10/09
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TITLE - TELMISARTAN + AMLODIPINE / TWYNSTA 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-telmisartan-amlodipine-twynsta-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2009/022401lbl.pdf


ข้อมูลการสั่งจ่ายเต็มรูปแบบ
คําเตือน: หลีกเลี่ยงการใช้ในการตั้งครรภ์

เมื่อใช้ในการตั้งครรภ์ ยาที่ออกฤทธิ์โดยตรงกับระบบเรนิน-แองจิโอเทนซิน อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บและถึงขั้นเสียชีวิตต่อทารกในครรภท์ี่กําลังพัฒนาเมื่อตรวจพบการตั้งครรภ์ 
ควรหยุดยา TWYNSTA โดยเร็วที่สุดดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.1).

1
ยา TWYNSTA (telmisartan/amlodipine) มีไว้สําหรับการรักษาความดันโลหิตสูง เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาลดความดันโลหิตอื่นๆ

ข้อบ่งใชแ้ละการใชง้าน

ยาเม็ด TWYNSTA อาจใชเ้ป็นยาเบื้องต้นในผู้ป่วยที่อาจต้องใช้ยาหลายชนิดเพื่อให้บรรลเุป้าหมายความดันโลหิต

เลือกใช้ยาเม็ด TWYNSTA เป็นยาเบื้องต้นสําหรับโรคความดันโลหิตสูงโดยพิจารณาถึงประโยชน์และความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้น รวมทั้งว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะทนต่อยาเริ่มต้นของยาเม็ด 
TWYNSTA ไดห้รือไม่

ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงปานกลางหรือรุนแรงมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (เช่น โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย และภาวะหัวใจล้มเหลว) ไตวาย และปัญหาเกี่ยวกับ
การมองเห็น ดังนั้นการรักษาอย่างทันท่วงทีจึงมีความเกี่ยวข้องทางคลินิก พิจารณาความดันโลหิตที่เส้นพื้นฐานของผู้ป่วย เป้าหมายเป้าหมาย และโอกาสทีเ่พิ่มขึ้นในการบรรลุเป้าหมายด้วย
การใช้ร่วมกัน เปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยาเดี่ยว เมื่อตัดสินใจว่าจะใช้ยาเม็ด TWYNSTA ในการรักษาเบื้องต้นหรือไม่ เป้าหมายความดันโลหิตส่วนบุคคลอาจแตกต่างกันไปตามความ
เสี่ยงของผู้ป่วย

ข้อมูลจากการทดลองแบบแฟคทอเรียลแบบมัลติโดสทีค่วบคุมด้วยยาหลอกเป็นเวลา 8 สัปดาหใ์ห้ค่าประมาณความน่าจะเป็นทีจ่ะบรรลุเป้าหมายความดันโลหิตด้วย TWYNSTA เทียบกับการ
รักษาด้วยยาเทลมซิาร์แทนหรือแอมโลดิพีนและยาหลอก [ดูการศึกษาทางคลินิก (14.1)].

ตัวเลขด้านล่างแสดงค่าประมาณของความเป็นไปได้ทีจ่ะบรรลุการควบคุมความดันโลหิตซิสโตลิกและไดแอสโตลิกด้วยยาเม็ด TWYNSTA 80/10 มก. โดยอิงจากความดันโลหิตซิสโตลิกหรือ
ไดแอสโตลิกที่ตรวจวัดพื้นฐาน กราฟของแต่ละกลุ่มบําบัดประเมินโดยแบบจําลองการถดถอยโลจิสติก ความเป็นไปได้โดยประมาณที่ส่วนท้ายด้านขวาของเส้นโค้งแต่ละเส้นมีความน่าเชื่อถือ
น้อยกว่า เนื่องจากมีอาสาสมัครจํานวนน้อยที่มีความดันโลหิตพื้นฐานสูง
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รูปที่ 1a: ความน่าจะเป็นทีจ่ะบรรลคุวามดันโลหิตซสิโตลิก <140 mmHg ในสัปดาห์ที่ 8 รูปที่ 1b: ความน่าจะเป็นที่จะบรรลคุวามดันโลหิตซสิโตลิก <130 mmHg ในสัปดาห์ที่ 8
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รูปที่ 2a: ความน่าจะเป็นทีจ่ะบรรลคุวามดันโลหิตไดแอสโตลิก <90 mmHg ในสัปดาห์ที่ 8 รูปที่ 2b: ความน่าจะเป็นที่จะบรรลุความดันโลหิตไดแอสโตลิก <80 mmHg ในสัปดาหท์ี่ 8

ตัวเลขด้านบนแสดงค่าประมาณของความน่าจะเป็นที่จะบรรลเุป้าหมายความดันโลหิตเป้าหมายที่ 8 สัปดาห์ ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตพื้นฐานที่ 160/110 mmHg มีโอกาส
ประมาณ 16% ที่จะบรรลุเป้าหมายที่ <140 mmHg (systolic) และโอกาส 16% ทีจ่ะบรรลุ <90 mmHg (diastolic) กับยาหลอก โอกาสที่จะบรรลเุป้าหมายเดียวกันนีใ้น telmisartan 
อยู่ทีป่ระมาณ 46% (ซิสโตลิก) และ 26% (ไดแอสโตลิก) โอกาสในการบรรลเุป้าหมายเดียวกันกับแอมโลดิพนีคือประมาณ 69% (ซิสโตลิก) และ 22% (ไดแอสโตลิก) โอกาสเหล่านีเ้พิ่มขึ้น
เป็น 79% สําหรับซิสโตลิกและ 55% สําหรับไดแอสโตลิกด้วย TWYNSTA

2
2.1 ข้อควรพิจารณาทั่วไป
Telmisartan คือการรักษาความดันโลหิตสูงอย่างมีประสิทธิภาพในขนาด 20-80 มก. วันละครั้ง ในขณะที่แอมโลดพิีนมปีระสิทธิภาพในขนาด 2.5-10 มก.

ปริมาณและการบริหาร

ปริมาณจะต้องเป็นรายบุคคลและอาจเพิ่มขึ้นหลังจากอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ผลลดความดันโลหิตส่วนใหญจ่ะปรากฏภายใน 2 สัปดาห์ และการลดสูงสุดโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นหลังจาก 4 สัปดาห์ 
ปริมาณยา TWYNSTA ทีแ่นะนําสูงสุดคือ 80/10 มก. วันละครั้ง

อาการไม่พึงประสงคจ์ากยา telmisartan เป็นเรื่องผิดปกตแิละไม่ขึ้นกับขนาดยา แอมโลดพิีนเป็นส่วนผสมของปรากฏการณ์ทีข่ึ้นกับขนานยา (อาการบวมนํ้าที่ส่วนปลายเป็นหลัก) และ
ปรากฏการณ์ที่ไมข่ึ้นกับขนาดยา ซึ่งก่อนหน้านีม้ักพบบ่อยกว่าหลังมาก [ดูอาการไม่พึงประสงค์ (6.1)].
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ทวายนสตาอาจรับประทานโดยมหีรือไม่มีอาหารก็ได้

2.2 การบําบัดทดแทน
ผู้ป่วยที่ได้รับ amlodipine และ telmisartan จากยาเม็ดแยกกันอาจไดร้ับยาเม็ด TWYNSTA ที่มีปริมาณส่วนประกอบเดียวกันวันละครั้ง เมื่อทําการเปลี่ยนส่วนประกอบแต่ละอย่าง ให้
เพิ่มขนาดยา TWYNSTA หากการควบคุมความดันโลหิตไม่เป็นทีน่่าพอใจ

2.3 การบําบัดแบบเสริมสําหรับผู้ป่วยที่มคีวามดันโลหิตสูงไม่ไดร้ับการควบคุมอย่างเพียงพอในการรักษาด้วยยาลดความดันโลหิตแบบเดี่ยว
ยาเม็ด TWYNSTA อาจใชเ้พื่อลดความดันโลหิตเพิ่มเติมสําหรับผู้ป่วยทีไ่ม่ได้รับการควบคุมอย่างเพียงพอด้วยแอมโลดพิีน (หรือตัวบล็อกแคลเซียมแชนเนลไดไฮโดรไพรดิีนอื่น) เพียง
อย่างเดียวหรือร่วมกับเทลมซิาร์แทน (หรือยาป้องกันตัวรับแอนจิโอเทนซินอื่น) เพียงอย่างเดียว

ผู้ป่วยที่ได้รับยาแอมโลดิพีน 10 มก. ทีม่ีอาการข้างเคียงที่จํากัดขนาดยา เช่น อาการบวมนํ้า อาจเปลี่ยนเป็นยาเม็ด TWYNSTA 40/5 มก. วันละครั้ง โดยลดขนาดยาแอมโลดิพนีโดยไม่ลดการ
ตอบสนองในการลดความดันโลหิตที่คาดหวังโดยรวม [ดูอาการไม่พึงประสงค์ (6.1)].

2.4 การบําบัดเบื้องต้น
ผู้ป่วยอาจเริ่มใช้ยา TWYNSTA ได้หากไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ด้วยยาตัวเดียว ปริมาณเริ่มต้นปกติของ TWYNSTA คือ 40/5 มก. วันละครั้ง ผู้ป่วยที่ต้องการลดความดัน
โลหิตมากขึ้นอาจเริ่มใช้ยา TWINSTA 80/5 มก. วันละครั้ง

ไม่แนะนําให้ใชย้า TWYNSTA เบื้องต้นในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 75 ปี หรือมีความบกพร่องของตับ [ดูการให้ยาและการบริหาร (2.5) คําเตือนและข้อควรระวัง (5.4) และการใช้ใน
ประชากรเฉพาะ (8.5, 8.6)].

แก้ไขความไม่สมดุลของปริมาตรภายในหลอดเลือดหรือการสูญเสียเกลือ ก่อนเริ่มการรักษาด้วยยาเม็ด TWYNSTA [ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.2)].

2.5 การให้ยาในประชากรเฉพาะ การ
ด้อยค่าของไต
ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาในเบื้องต้นสําหรับผูป้่วยที่มีภาวะไตวายเล็กน้อยหรือปานกลาง ไตเตรทอย่างช้าๆ ในผู้ป่วยไตวายขั้นรุนแรง

การด้อยค่าของตับ
ในผู้ป่วยส่วนใหญ่ เริ่มการรักษาด้วยแอมโลดพิีนที่ 2.5 มก. ไตเตรทอย่างช้าๆ ในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ

ผู้ป่วยอายุ 75 ปีขึ้นไป
ในผู้ป่วยส่วนใหญ่ เริ่มการรักษาด้วยแอมโลดพิีนที่ 2.5 มก. ไทเทรตช้าๆ ในผู้ป่วยอายุ 75 ปขีึ้นไป

3
เม็ดยา TWYNSTA เป็นสูตรสําหรับการบริหารช่องปากโดยใช้ส่วนผสมต่อไปนี:้

รูปแบบการให้ยาและจุดแข็ง

40/5 มก.
40
5

40/10 มก.
40
10

80/5 มก.
80
5

80/10 มก.
80
10

telmisartan
แอมโลดิพีนเทียบเท่า

ยาเม็ดหลายชั้นที่ไม่มคีะแนน telmisartan/amlodipine เป็นรูปวงรี สองด้าน แท็บเล็ตมีสีขาวถึงขาวด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งเป็นสีนํ้าเงิน ด้านสีขาวมีเครื่องหมาย BOEHRINGER 
INGELHEIM และ A1, A2, A3 หรือ A4 สําหรับจุดแข็ง 40/5 มก. 40/10 มก. 80/5 มก. และ 80/10 มก. ตามลําดับ

4
ไม่มี.

ข้อห้าม

5
5.1 การเจ็บป่วยและการตายของทารกในครรภ/์ทารกแรกเกิด

คําเตือนและข้อควรระวัง

Telmisartan
ยาที่ออกฤทธิ์โดยตรงกับระบบ renin-angiotensin อาจทําใหท้ารกในครรภ์และทารกแรกเกิดป่วยและเสียชีวิตได้เมื่อใหแ้ก่สตรีมีครรภ์ มีรายงานกรณีศึกษาทั่วโลกหลายสิบกรณใีนผู้ป่วยที่
ใช้สารยับยั้งเอนไซมท์ี่ทําให้เกิด angiotensin converting เมื่อตรวจพบการตั้งครรภ์ ให้หยุดยา TWINSTA โดยเร็วที่สุด [ดูคําเตือนชนิดบรรจุกล่อง].

การใช้ยาที่ออกฤทธิ์โดยตรงกับระบบ renin-angiotensin ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของการตั้งครรภ์ มีความเกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บของทารกในครรภ์และทารกแรกเกิด เช่น ความดันเลือดตํ่า ภาวะ
กะโหลกศีรษะตํ่าในทารกแรกเกิด การปัสสาวะเป็นเนื้องอก ภาวะไตวายแบบย้อนกลับหรือไม่สามารถย้อนกลับได้ และการเสียชีวิต นอกจากนี้ยังมีรายงาน Oligohydramnios ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการ
ทํางานของไตของทารกในครรภล์ดลง oligohydramnios ในการตั้งค่านี้มคีวามเกี่ยวข้องกับการหดตัวของแขนขาของทารกในครรภ์ ความผิดปกติของกะโหลกศีรษะหน้า และการพัฒนาของปอดที่ขาด
ออกซิเจน นอกจากนี้ยังมีรายงานการคลอดก่อนกําหนด การชะลอการเจริญเติบโตของมดลูก และหลอดเลือดแดง ductus ของสิทธิบัตร แม้ว่าจะยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเหตุการณเ์หล่านีเ้กิดจากการได้รับยา
หรือไม่

ผลข้างเคียงเหล่านี้ไม่ปรากฏว่าเกิดจากการได้รับยาในมดลูกซึ่งจํากัดเฉพาะช่วงไตรมาสแรก แจ้งให้มารดาทีต่ัวอ่อนและตัวอ่อนในครรภไ์ด้รับสารแอนจิโอเทนซิน II รีเซพเตอรป์ฏิปักษ์เฉพาะ
ในช่วงไตรมาสที่ 1 เท่านั้นว่ารายงานส่วนใหญ่เกี่ยวกับความเป็นพิษของทารกในครรภเ์กี่ยวข้องกับการได้รับสารแอนจิโอเทนซิน II ในช่วงไตรมาสที่ 2 หรือ 3 อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ป่วยตั้ง
ครรภ์หรือกําลังพิจารณาการตั้งครรภ์ แพทย์ควรให้ผู้ป่วยหยุดใช้ยาเม็ด TWYNSTA โดยเร็วที่สุด

พบไม่บ่อย (อาจน้อยกว่าหนึ่งครั้งในทุก ๆ พันการตั้งครรภ์) จะไม่พบทางเลือกอื่นนอกจากตัวรับแอนจิโอเทนซิน II รีเซพเตอร์ ในกรณีทีห่ายากเหล่านี้ มารดาควรทราบถึงอันตรายทีอ่าจเกิด
กับทารกในครรภ์ และควรทําการตรวจอัลตราซาวนด์แบบต่อเนื่องเพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในนํ้าครํ่า

หากสังเกตพบ oligohydramnios ควรหยุดยา TWYNSTA เว้นแต่จะถือว่าช่วยชีวิตแมไ่ด้ การทดสอบความเครียดการหดตัว (CST) การทดสอบที่ไม่ใชค่วามเครียด (NST) หรือการสร้าง
โปรไฟลท์างชีวฟิสิกส์ (BPP) อาจเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสัปดาห์ของการตั้งครรภ์ ผู้ป่วยและแพทย์ควรทราบด้วยว่า oligohydramnios อาจไม่ปรากฏขึ้นจนกว่าทารกในครรภ์จะไดร้ับบาดเจ็บที่
ไม่สามารถกลับคืนสภาพเดิมได้

ทารกที่มีประวัติของในมดลูกควรสังเกตการสัมผัสกับแอนจิโอเทนซิน II รีเซพเตอรป์ฏิปักษ์อย่างใกล้ชิดสําหรับความดันเลือดตํ่า ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า และภาวะโพแทสเซียมสูง หากเกิด 
oliguria ควรให้ความสนใจไปทีก่ารสนับสนุนความดันโลหิตและการไหลเวียนของไต อาจจําเป็นต้องมกีารถ่ายเลือดหรือการฟอกไตเพื่อย้อนกลับความดันเลือดตํ่าและ/หรือทดแทนการ
ทํางานของไตที่ผิดปกติ
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5.2 ความดันเลือดตํ่า
Telmisartan
ในผู้ป่วยที่มรีะบบ renin-angiotensin ที่กระตุ้น เช่น ผู้ป่วยทีม่ีปริมาตรหรือเกลือหมด (เช่น ผู้ทีไ่ด้รับยาขับปัสสาวะในปริมาณมาก) ความดันเลือดตํ่าตามอาการอาจเกิดขึ้นหลังจากเริ่มการ
รักษาด้วยยาเม็ด TWYNSTA แก้ไขเงื่อนไขนี้ก่อนที่จะให้ยา TWYNSTA หรือเริ่มการรักษาภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกลช้ิดด้วยขนาดทีล่ดลง

หากความดันเลือดตํ่าเกิดขึ้น ใหว้างผู้ป่วยในท่าหงาย และหากจําเป็น ให้ฉีดนํ้าเกลือปกติให้ทางหลอดเลือดดํา การตอบสนองของความดันโลหิตตกชั่วคราวไมไ่ด้เป็นข้อห้ามในการรักษาต่อไป 
ซึ่งมักจะสามารถดําเนินต่อไปไดโ้ดยไม่ยากเมื่อความดันโลหิตคงที่

แอมโลดพิีน
เนื่องจากการขยายหลอดเลือดที่เกิดจากแอมโลดิพีนจะค่อยๆ เริ่มมีอาการ ความดันเลือดตํ่าเฉียบพลันจึงไม่ค่อยได้รับรายงานหลังการให้ยาทางปาก อย่างไรก็ตาม ใหส้ังเกตผู้ป่วยทีม่ีภาวะ
หลอดเลือดตีบรุนแรงอย่างใกลช้ิดเมื่อให้ยาแอมโลดิพีน เช่นเดียวกับที่ควรทําร่วมกับยาขยายหลอดเลือดใดๆ

5.3 ภาวะโพแทสเซียมสูง
Telmisartan
ภาวะโพแทสเซียมสูงอาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยทีไ่ด้รับ ARB โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางไตขั้นสูง ภาวะหัวใจล้มเหลว การรักษาด้วยการทดแทนไต หรืออาหารเสริมโพแทสเซียม 
ยาขับปัสสาวะที่ให้ประโยชน์กับโพแทสเซียม สารทดแทนเกลือทีม่ีโพแทสเซียม หรือยาอื่นๆ ที่เพิ่มระดับโพแทสเซียม พิจารณาการตรวจวัดอิเล็กโทรไลตใ์นซีรัมเป็นระยะเพื่อตรวจหาความไม่
สมดุลของอเิล็กโทรไลต์ทีเ่ป็นไปได้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยทีม่ีความเสี่ยง

5.4 ผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องในการทํางานของตับ 
Telmisartan
เนื่องจาก telmisartan ส่วนใหญถู่กกําจัดโดยการขับถ่ายทางเดินนํ้าดี ผูป้่วยทีม่ีความผิดปกติของนํ้าดอีุดกั้นหรือตับไม่เพียงพอสามารถคาดว่าจะมีการกวาดล้างลดลง เริ่มใช้ 
telmisartan ในปริมาณตํ่าและไตเตรทอย่างช้าๆ ในผู้ป่วยเหล่านี้ [ดูการให้ยาและการบริหาร (2.5) การใช้ในประชากรเฉพาะ (8.6) และเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)].

แอมโลดิพีน
แอมโลดิพีนถูกเผาผลาญอย่างกว้างขวางโดยตับและครึ่งชีวิตในการกําจัดพลาสมา (t1/2) คือ 56 ชั่วโมงในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องในการทํางานของตับ เนื่องจากผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคตับบกพร่อง
ได้รับการกําจัดแอมโลดิพนีน้อยลง ให้เริ่มใชแ้อมโลดิพนีหรือเพิ่มแอมโลดิพนีที่ 2.5 มก. ในผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคตับ ปริมาณตํ่าสุดของ TWYNSTA คือ 40/5 มก.; ดังนั้นจึงไม่แนะนําใหใ้ชย้า 
TWYNSTA เบื้องต้นในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางตับ [ดูการใช้งานในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.6)].

5.5 การด้อยค่าของการทํางานของไต 
Telmisartan
ผลที่ตามมาของการยับยั้งระบบ renin-angiotensin-aldosterone คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในการทํางานของไตในบุคคลทีอ่่อนแอ ในผู้ป่วยที่มีการทํางานของไตอาจขึ้นอยู่กับการ
ทํางานของระบบ renin-angiotensin-aldosterone (เช่น ผู้ป่วยทีม่ีภาวะหัวใจล้มเหลวรุนแรงหรือภาวะไตทํางานผิดปกติ) การรักษาด้วยเอนไซม์ angiotensin-converting enzyme 
(ACE) และตัวรับ angiotensin receptor antagonists มีความเกี่ยวข้องกับ oliguria และ/หรือ azotemia แบบก้าวหน้าและ (ไม่ค่อย) ทีม่ีภาวะไตวายเฉียบพลันและ/หรือเสียชีวิต 
ผลลัพธท์ี่คล้ายคลึงกันอาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่รักษาด้วย telmisartan [ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)].

ในการศึกษาสารยับยั้ง ACE ในผู้ป่วยทีม่ีภาวะหลอดเลือดแดงตีบข้างเดียวหรือทวิภาคพีบว่า creatinine ในเลือดหรือยูเรียไนโตรเจนในเลือดเพิ่มขึ้น ไม่มกีารใช้ telmisartan ในระยะยาวใน
ผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดแดงตีบข้างเดียวหรือทวิภาคี แต่คาดว่าจะได้ผลคล้ายกับที่พบในสารยับยั้ง ACE

5.6 การปิดกั้นคู่ของระบบ Renin-Angiotensin-Aldosterone
Telmisartan
เป็นผลมาจากการยับยั้งระบบ renin-angiotensin-aldosterone การเปลี่ยนแปลงในการทํางานของไต (รวมถึงภาวะไตวายเฉียบพลัน) ได้รับรายงาน การปิดกั้นคู่ของระบบ renin-
angiotensin-aldosterone (เช่น โดยการเพิ่ม ACE-inhibitor ให้กับตัวรับ angiotensin II receptor antagonist) ควรมกีารตรวจสอบการทํางานของไตอย่างใกล้ชิด

การทดลอง ONTARGET รวบรวมผู้ป่วย 25,620 คน ≥55 ปทีี่เป็นโรคหลอดเลือดแข็งตัวหรือโรคเบาหวานที่อวัยวะส่วนปลายถูกทําลาย สุ่มใหเ้ป็นเทลมซิารแ์ทนเท่านั้น รามิพริลเท่านั้น 
หรือใช้ร่วมกัน และติดตามเป็นเวลาเฉลี่ย 56 เดือน ผู้ป่วยที่ได้รับ telmisartan และ ramipril ร่วมกันไมไ่ด้รับประโยชน์เพิ่มเติมใด ๆ เมื่อเทียบกับการรักษาด้วยยาเดี่ยว แต่พบว่ามีอุบัติ
การณ์การทํางานของไตผิดปกติเพิ่มขึ้น (เช่น ภาวะไตวายเฉียบพลัน) เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ telmisartan เพียงอย่างเดียวหรือ ramipril เพียงอย่างเดียว ไมแ่นะนําให้ใช้ 
telmisartan และ ramipril ร่วมกัน

5.7 ความเสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือหลอดเลือดหัวใจตีบเพิ่มขึ้น 
แอมโลดิพีน
ผิดปกติ ผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดกั้นรุนแรง ได้พัฒนาเอกสารความถีท่ีเ่พิ่มขึ้น ระยะเวลาหรือความรุนแรงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลันเมื่อเริ่มการรักษาด้วยแคลเซียมแชนเนลบล็อกเกอรห์รือในขณะทีเ่พิ่มขนาดยา กลไกของผลกระทบนีย้ังไม่ชัดเจน

5.8 หัวใจล้มเหลว
แอมโลดิพีน
ติดตามผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวอย่างใกล้ชิด

แอมโลดิพีน (5-10 มก. ต่อวัน) ได้รับการศึกษาในการทดลองควบคุมด้วยยาหลอกในผู้ป่วย 1153 รายที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว NYHA Class III หรือ IV ในปริมาณที่คงที่ของสารยับยั้ง ACE ดิ
จอกซินและยาขับปัสสาวะ ติดตามผลอย่างน้อย 6 เดือนโดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 14 เดือน ไม่มีผลกระทบโดยรวมต่อการรอดชีวิตหรือภาวะหัวใจล้มเหลว (ตามทีก่ําหนดโดยภาวะหัวใจเต้นผิด
จังหวะทีคุ่กคามชีวิต กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หรือการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลวแย่ลง) แอมโลดิพีนถูกนําไปเปรียบเทียบกับยาหลอกในการศึกษา 8 12 สัปดาห์สี่
ครั้งของผู้ป่วยที่มภีาวะหัวใจล้มเหลว NYHA class II/III ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยทั้งหมด 697 ราย ในการศึกษาเหล่านี้ ไม่มหีลักฐานว่าภาวะหัวใจล้มเหลวแย่ลงโดยพิจารณาจากการวัดความ
ทนทานต่อการออกกําลังกาย การจําแนกประเภท NYHA อาการ หรือ LVEF ในการศึกษา PRAISE-2 ผู้ป่วย 1654 รายที่เป็นภาวะหัวใจล้มเหลว NYHA class III (80%) หรือ IV (20%) โดย
ไม่มีหลักฐานว่าเป็นโรคขาดเลือด ใช้ยา ACE inhibitor (99%), digitalis (99%) และยาขับปัสสาวะ (99%) ในปริมาณทีค่งที่ 1:1 เพื่อรับยาหลอกหรือแอมโลดพิีนและติดตามเป็นเวลาเฉลี่ย 
33 เดือน ในขณะที่ไม่มีความแตกต่างที่มีนัยสําคัญทางสถิติระหว่างแอมโลดพิีนและยาหลอกในจุดสิ้นสุดหลักของการเสียชีวิตจากสาเหตุทั้งหมด (ขีดจํากัดความเชื่อมั่น 95% จากการลด 8% 
เป็น 29% ในแอมโลดพิีน) มีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการบวมนํ้าที่ปอดในผู้ป่วยทีไ่ด้รับแอมโลดิพีน

6
6.1 ประสบการณก์ารทดลองทางคลินิก

อาการไม่พึงประสงค์

เนื่องจากการศึกษาทางคลินิกดําเนินการภายใตส้ภาวะทีแ่ตกต่างกันอย่างมาก อัตราอาการไมพ่ึงประสงคท์ีส่ังเกตได้ในการศึกษาทางคลินิกของยาจึงไม่สามารถเปรียบเทียบโดยตรงกับอัตราใน
การศึกษาทางคลินิกของยาอื่น และอาจไม่สะท้อนถึงอัตราทีส่ังเกตได้ในทางปฏิบัติ
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แท็บเล็ต TWINSTA
การใช้ telmisartan และ amlodipine ร่วมกันได้รับการประเมินเพื่อความปลอดภัยในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมากกว่า 3700 ราย; ผู้ป่วยประมาณ 1900 รายได้รับสัมผัสอย่างน้อย 6 
เดือนและผู้ป่วยมากกว่า 160 รายได้รับสัมผัสอย่างน้อยหนึ่งปี อาการไม่พึงประสงคโ์ดยทั่วไปมักไมรุ่นแรงและเกิดขึ้นชั่วคราว และจําเป็นต้องหยุดการรักษาไม่บ่อยนักเท่านั้น

ในการศึกษาการออกแบบแฟคทอเรยีลทีค่วบคุมด้วยยาหลอก ประชากรทีไ่ด้รับยาเทลมิซารแ์ทนและแอมโลดิพนีรวมกันมีอายุเฉลี่ย 53 ปี และรวมผู้ชายประมาณ 50%, 79% เป็นชาว
คอเคเซียน, 17% คนผิวดํา และ 4% ชาวเอเชีย ผู้ป่วยได้รับขนาดยาตั้งแต่ 20/2.5 มก. ถึง 80/10 มก. รับประทานวันละครั้ง

ความถี่ของอาการไม่พึงประสงค์ไม่เกี่ยวข้องกับเพศ อายุ หรือเชื้อชาติ

อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในการทดลองออกแบบแฟคทอเรียลที่ควบคุมด้วยยาหลอกใน≥ 2% ของผู้ป่วยที่ได้รับ TWYNSTA และมีอุบัติการณส์ูงกว่าในผูป้่วยที่ได้รับ TWYNSTA (n = 789) มากกว่าผู้
ป่วยทีไ่ด้รับยาหลอก (n = 46) เป็นอาการบวมนํ้าที่บริเวณรอบข้าง (4.8 % เทียบกับ 0%), อาการวิงเวียนศีรษะ (3.0% เทียบกับ 2.2%), ความดันเลือดตํ่ามีพยาธิสภาพที่มีความหมายทางคลินิก (หมายถึง
การลดลงของ DBP >10 mmHg และ/หรือลดลงใน SBP >20 mmHg) (6.3% เทียบกับ 4.3%) และอาการปวดหลัง (2.2% เทียบกับ 0%) นอกจากนี้ อาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยมากกว่า 
1% ที่ได้รับยา TWYNSTA (n = 789) ได้แก่ อาการวิงเวียนศีรษะ (2.0% เทียบกับ 2.2% ในกลุ่มยาหลอก) และปวดศีรษะ (1.4% เทียบกับ 4.3% ในกลุ่มยาหลอก)

ในการทดลองออกแบบแฟกทอเรียลที่ควบคุมด้วยยาหลอก การหยุดชะงักเนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงคเ์กิดขึ้นใน 2.2% ของเซลลก์ารรักษาทั้งหมดของผู้ป่วยในผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาเทลมิ
ซาร์แทน/แอมโลดิพีน และ 4.3% ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก สาเหตุทีพ่บบ่อยที่สุดในการหยุดการรักษาด้วยยาเม็ด TWYNSTA ได้แก่ อาการบวมนํ้าทีบ่ริเวณรอบข้าง อาการวิงเวียนศีรษะ และ
ความดันเลือดตํ่า (แต่ละครั้ง ≤0.5%)

อาการบวมนํ้าที่อุปกรณต์่อพ่วงเป็นทีท่ราบกันดีว่าเกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้นกับขนาดยาของแอมโลดพิีน แต่ไม่ใช่ของเทลมซิารแ์ทน ในการศึกษาออกแบบแฟคทอเรยีล อุบัติการณข์อง
อาการบวมนํ้าที่ส่วนปลายในช่วง 8 สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงการรักษาแบบ double-blind แบบสุ่มตัวอย่างสูงสุดเมื่อใชแ้อมโลดิพีน 10 มก. การให้ยาเดี่ยว อุบัติการณ์ลดลงอย่างเห็นไดช้ัด
เมื่อใช้เทลมซิาร์แทนร่วมกับแอมโลดพิีน 10 มก.

ตารางที่ 1: อุบัตกิารณ์ของอาการบวมนํ้าที่อุปกรณต์่อพ่วงในช่วงระยะเวลาการรักษา 8 สัปดาห์

Telmisartan
ยาหลอก 40 มก. 80 มก.

ยาหลอก 0% 0.8% 0.7%

5 มก. 0.7% 1.4% 2.1%

10 มก. 17.8% 6.2% 11.3%

Telmisartan
Telmisartan ได้รับการประเมินเพื่อความปลอดภัยในผู้ป่วยมากกว่า 3,700 ราย รวมถึง 1900 รายที่รักษานานกว่า 6 เดือนและมากกว่า 1300 รายในระยะเวลาหนึ่งปี ประสบการณ์
ที่ไมพ่ึงประสงคโ์ดยทั่วไปมักไมรุ่นแรงและเกิดขึ้นชั่วคราว และจําเป็นต้องหยุดการรักษาไม่บ่อยนักเท่านั้น

ในการทดลองทีค่วบคุมด้วยยาหลอกซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 1,041 คนที่ได้รับการรักษาด้วยยา telmisartan (20-160 มก.) ขนาดต่างๆ นานถึง 12 สัปดาห์ อุบัติการณโ์ดยรวมของ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มีความคล้ายคลึงกับผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาหลอก

อาการไม่พึงประสงคท์ี่เกิดขึ้นที่อุบัตกิารณ≥์ 1% ในผู้ป่วยที่ได้รับ telmisartan และในอัตราทีสู่งกว่าในผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอกโดยไม่คํานึงถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแสดงไวใ้นตารางที่ 
2

ตารางที่ 2: เหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์ที่เกิดขึ้นที่อุบัตกิารณ์≥ 1% ในผูป้่วยที่ได้รับการรักษาด้วย Telmisartan และในอัตราที่มากกว่าผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอก

Telmisartan
n=1455
%

ยาหลอก
n=380
%

การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน 7 6
ปวดหลัง 3 1
ไซนัสอักเสบ 3 2
ท้องเสีย 3 2
หลอดลมอักเสบ 1 0

นอกเหนือจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในตาราง เหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นในอัตรา≥1% แต่อย่างน้อยก็บ่อยในกลุ่มยาหลอก: อาการคล้ายไขห้วัดใหญ,่ อาการอาหารไม่ย่อย, ปวดกล้ามเนื้อ, 
การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ, ปวดท้อง, ปวดหัว, อาการวิงเวียนศีรษะ ปวดเมื่อยล้า ไอ ความดันโลหิตสูง อาการเจ็บหน้าอก คลื่นไส้ และอาการบวมนํ้าบริเวณรอบข้าง ผู้ป่วย 1455 รายทีไ่ดร้ับ
ยา telmisartan และ 6.1% ของผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอก 380 รายจําเป็นต้องหยุดการรักษาเนื่องจากเหตุการณไ์มพ่ึงประสงค์ 2.8% ของผู้ป่วย 1455 รายที่ได้รับยาหลอก

อุบัติการณ์ของเหตุการณไ์มพ่ึงประสงค์ไม่เกี่ยวข้องกับขนานยา และไม่สัมพันธ์กับเพศ อายุ หรือเชื้อชาติของผู้ป่วย

อุบัติการณ์ของการไอทีเ่กิดขึ้นกับ telmisartan ใน 6 การทดลองทีค่วบคุมด้วยยาหลอกนั้นเหมือนกับทีร่ะบุไว้ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาหลอก (1.6%)

นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นใน >0.3% ของผู้ป่วย 3500 รายที่ไดร้ับการรักษาด้วยยา telmisartan เพียงอย่างเดียวในการทดลองแบบควบคุมหรือแบบเปิดมีการ
ระบุไว้ด้านล่าง ไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุการณ์เหล่านีเ้กี่ยวข้องกับแท็บเล็ตเทลมิซาร์แทนหรือไม่:
ระบบประสาทอัตโนมัติ:ความอ่อนแอ, เหงื่อออกเพิ่มขึ้น, แดง;ร่างกายโดยรวม:ภูมิแพ้, ไข้, ปวดขา, อาการป่วยไข้;หัวใจและหลอดเลือด:ใจสั่น, อาการบวมนํ้าขึ้นอยู่กับ, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, อิศวร, 
อาการบวมนํ้าที่ขา, คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ;ระบบประสาทส่วนกลาง:นอนไมห่ลับ, อาการง่วงซึม, ไมเกรน, เวียนศีรษะ, อาชา, การหดตัวของกล้ามเนื้อโดยไม่สมัครใจ, ภาวะ hypoesthesia;ระบบทางเดิน
อาหาร:ท้องอืด, ท้องผูก, โรคกระเพาะ, อาเจียน, ปากแห้ง, โรคริดสีดวงทวาร, กระเพาะและลําไส้อักเสบ, ลําไส้อักเสบ, กรดไหลย้อน gastroesophageal, ปวดฟัน, ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
ที่ไม่เฉพาะเจาะจง;เมแทบอลิซึม:โรคเกาต์, ไขมันในเลือดสูง, เบาหวาน;กล้ามเนื้อและกระดูก:โรคข้ออักเสบ, ปวดข้อ, ปวดขา;จิตเวช:ความวิตกกังวล, ซึมเศร้า, หงุดหงิด;กลไกการต้านทาน:การติดเชื้อ, การ
ติดเชื้อรา, ฝ,ี โรคหูนํ้าหนวก;ระบบทางเดินหายใจ:โรคหอบหืด, หลอดลมอักเสบ, โรคจมูกอักเสบ, หายใจลําบาก, epistaxis;ผิว: โรคผิวหนัง, ผื่น, กลาก, อาการคัน;ปัสสาวะ:ความถี่ micturition, โรค
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ;หลอดเลือด:โรคหลอดเลือดสมอง; และความรู้สึกพิเศษ:การมองเห็นผิดปกติ, เยื่อบุตาอักเสบ, หอูื้อ, ปวดหู
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ในระหว่างการศึกษาทางคลินิกเบื้องต้น มรีายงานกรณีของ angioedema เพียงรายเดียว (จากผูป้่วยทั้งหมด 3781 รายที่รับการรักษา)

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางคลินิก
ในการทดลองทางคลินิกที่ควบคุมด้วยยาหลอก การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องทางคลินิกในพารามิเตอร์การทดสอบในห้องปฏิบัติการมาตรฐานมักไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการใชย้าเม็ดเทลมซิาร์
แทน เฮโมโกลบิน:พบว่าฮีโมโกลบินลดลงมากกว่า 2 g/dL ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับ telmisartan 0.8% เทียบกับผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาหลอก 0.3% ไม่มผีู้ป่วยที่หยุดการรักษาเนื่องจากภาวะโลหิตจาง

ครีเอตินิน:ค่า creatinine เพิ่มขึ้น 0.5 มก./ดล. หรือมากกว่าในผู้ป่วยที่ได้รับ telmisartan 0.4% เทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอก 0.3% ผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยเทลมิซาร์แทนหนึ่งราย
หยุดการรักษาเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของครเีอตินีนและยูเรียไนโตรเจนในเลือด
เอนไซม์ตับ:ระดับเคมขีองตับสูงขึ้นเป็นครั้งคราวในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเทลมิซารแ์ทน ระดับความสูงที่ทําเครื่องหมายไว้ทั้งหมดเกิดขึ้นทีค่วามถีสู่งกว่าด้วยยาหลอก ไม่มีผู้ป่วยที่
ได้รับ telmisartan หยุดการรักษาเนื่องจากการทํางานของตับผิดปกติ

แอมโลดพิีน
แอมโลดพิีนได้รับการประเมินเพื่อความปลอดภัยในผู้ป่วยมากกว่า 11,000 รายในสหรัฐอเมริกาและการทดลองทางคลินิกในต่างประเทศ อาการไมพ่ึงประสงคส์่วนใหญ่ทีร่ายงานระหว่างการ
รักษาด้วยแอมโลดิพีนมคีวามรุนแรงน้อยหรือปานกลาง ในการทดลองทางคลินิกทีค่วบคุมโดยตรงโดยเปรียบเทียบ amlodipine (n = 1730) ในปริมาณที่สูงถึง 10 มก. กับยาหลอก (n = 
1250) การหยุดยา amlodipine เนื่องจากอาการไม่พึงประสงค์เป็นเพียงประมาณ 1.5% ของผู้ป่วยที่ได้รับ amlodipine และไม่แตกต่างกันอย่างมนีัยสําคัญทางสถิติ จากทีพ่บในผู้ป่วยที่ได้
รับยาหลอก (ประมาณ 1%) ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดคือปวดศีรษะและบวมนํ้า อุบัติการณ์ (%) ของผลข้างเคียงทีเ่กิดขึ้นในลักษณะทีเ่กี่ยวข้องกับขนาดยาแสดงไว้ในตารางที่ 3

ตารางที่ 3: อุบัตกิารณ์ (%) ของผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับปริมาณยา Amlodipine ที่ขนาด 2.5 มก. 5.0 มก. และ 10.0 มก. หรือยาหลอก

เหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ แอมโลดิพีน 2.5 มก.
n=275
%

แอมโลดิพีน 5.0 มก.
n=296
%

แอมโลดิพีน 10.0 มก.
n=268
%

ยาหลอก
n=520
%

อาการบวมนํ้า 1.8 3.0 10.8 0.6
เวียนหัว 1.1 3.4 3.4 1.5
ฟลัชชิง 0.7 1.4 2.6 0.0
ใจสั่น 0.7 1.4 4.5 0.6

ประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงคอ์ื่น ๆ ที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับขนาดยา แต่มีรายงานที่มอีุบัติการณม์ากกว่า 1% ในการทดลองทางคลินิกที่ควบคุมด้วยยาหลอกได้แสดงไวใ้นตารางที่ 4

ตารางที่ 4: อุบัติการณ์ (%) ของผลข้างเคียงไม่ชัดเจนเกี่ยวกับปริมาณยา แต่รายงานที่อุบัตกิารณท์ี่ >1% ในการทดลองทางคลินิกที่ควบคุมด้วยยาหลอก

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ แอมโลดิพีน
n=1730
%

ยาหลอก
n=1250
%

ปวดศีรษะ 7.3 7.8
ความเหนื่อยล้า 4.5 2.8
คลื่นไส้ 2.9 1.9
อาการปวดท้อง 1.6 0.3
ง่วงนอน 1.4 0.6

เหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นใน <1% แต่> 0.1% ของผู้ป่วยในการทดลองทางคลินิกที่มีการควบคุมหรือภายใตเ้งื่อนไขของการทดลองแบบเปิดหรือประสบการณท์างการตลาดทีค่วาม
สัมพันธเ์ชิงสาเหตุไม่แน่นอน มีการระบุไว้เพื่อเตือนแพทย์ถึงความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้:
หัวใจและหลอดเลือด:ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (รวมถึงหัวใจห้องล่างเต้นเร็วและภาวะหัวใจห้องบน), หัวใจเต้นช้า, อาการเจ็บหน้าอก, ความดันเลือดตํ่า, ขาดเลือดขาดเลือดบริเวณรอบข้าง, เป็น
ลมหมดสติ, อิศวร, เวียนศีรษะทรงตัว, ความดันเลือดตํ่าทรงตัว, vasculitis;ระบบประสาทส่วนกลางและอุปกรณ์ต่อพ่วง:hypoesthesia, neuropathy อุปกรณต์่อพ่วง, อาชา, การสั่น
สะเทือน, เวียนศีรษะ; ระบบทางเดินอาหาร:อาการเบื่ออาหาร, ท้องผูก, อาการอาหารไม่ย่อย, ** กลืนลําบาก, ท้องร่วง, ท้องอืด, ตับอ่อนอักเสบ, อาเจียน, hyperplasia เหงือก;ทั่วไป:อาการ
แพ,้ อาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง,** ปวดหลัง, ร้อนวูบวาบ, ไม่สบาย, ปวด, ความรุนแรง, นํ้าหนักเพิ่มขึ้น, นํ้าหนักลดลง;ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก:ปวดข้อ, โรคข้อ, ปวดกล้ามเนื้อ, ** ปวด
กล้ามเนื้อ; จิตเวช:ความผิดปกติทางเพศ (เพศชาย** และเพศหญิง), นอนไม่หลับ, หงุดหงิด, ซึมเศร้า, ฝันผิดปกต,ิ วิตกกังวล, เลิกนิสัยส่วนตัว;ระบบทางเดินหายใจ: หายใจลําบาก** 
epistaxis;ผิวหนังและอวัยวะ:angioedema, erythema multiforme, อาการคัน, ** ผื่น, ** ผื่นแดงผื่นแดง, ผื่นตามผิวหนัง;ความรู้สึกพิเศษ:การมองเห็นผิดปกต,ิ เยื่อบตุาอักเสบ, 
ภาพซ้อน, ปวดตา, หูอื้อ;ระบบทางเดินปัสสาวะ:ความถี่ micturition, ความผิดปกตขิอง micturition, nocturia;ระบบประสาทอัตโนมัต:ิปากแห้งเหงื่อออกเพิ่มขึ้นเมแทบอลิซึมและ
โภชนาการ:นํ้าตาลในเลือดสูง, กระหายนํ้า;เม็ดเลือด:เม็ดเลือดขาว, จํ้า, ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า.
* * เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นน้อยกว่า 1% ในการทดลองที่ควบคุมด้วยยาหลอก แต่อุบัติการณข์องผลข้างเคียงเหล่านี้อยู่ระหว่าง 1% ถึง 2% ในการศึกษาขนาดยาหลายครั้งทั้งหมด

เหตุการณ์ต่อไปนีเ้กิดขึ้นใน <0.1% ของผู้ป่วย: ภาวะหัวใจล้มเหลว, ชีพจรผิดปกติ, ความผิดปกต,ิ การเปลี่ยนสีผิว, ลมพิษ, ผิวแห้ง, ผมร่วง, ผิวหนังอักเสบ, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, กระตุก, 
ataxia, hypertonia, ไมเกรน, ผิวเย็นและชื้น, ไม่แยแส, กระสับกระส่าย , ความจําเสื่อม, โรคกระเพาะ, ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น, อุจจาระหลวม, ไอ, โรคจมูกอักเสบ, ปัสสาวะลําบาก, 
polyuria, parosmia, การบิดเบือนรสชาติ, การมองเห็นทีผ่ิดปกติและ xerophthalmia

ปฏิกิริยาอื่นๆ เกิดขึ้นเป็นระยะๆ และไม่สามารถแยกความแตกต่างจากยาหรือโรคที่เกิดขึ้นพร้อมกันได้ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจตายและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

แอมโลดพิีนไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทีม่ีนัยสําคัญทางคลินิกในการตรวจทางห้องปฏิบัติการตามปกติ ไม่พบการเปลี่ยนแปลงทีเ่กี่ยวข้องทางคลินิกในโพแทสเซียมในเลือด กลูโคสใน
เลือด ไตรกลีเซอไรดร์วม โคเลสเตอรอลรวม คอเลสเตอรอล HDL กรดยูริก ยูเรียไนโตรเจนในเลือด หรือครีเอตินีน

แอมโลดิพีนถูกนํามาใช้อย่างปลอดภัยในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ภาวะหัวใจล้มเหลวทีไ่ด้รับการชดเชยอย่างดี โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดส่วนปลาย เบาหวาน และระดับไขมัน
ผิดปกติ

อาการไม่พึงประสงค์ที่รายงานสําหรับ amlodipine สําหรับข้อบ่งชี้อื่นทีไ่ม่ใช่ความดันโลหิตสูงอาจพบได้ในข้อมูลการสั่งใชย้าNorvasc®

6.2 ประสบการณ์หลังการขาย
มีการระบุถึงอาการข้างเคียงดังต่อไปนีใ้นระหว่างการใช้ telmisartan หรือ amlodipine หลังการอนุมัติ เนื่องจากปฏิกิริยาเหล่านี้รายงานโดยสมัครใจจาก a
ประชากรที่มีขนาดไม่แน่นอน ไม่สามารถประมาณความถี่ของความถี่เหล่านี้ได้อย่างน่าเชื่อถือหรือสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับการได้รับยา การตัดสินใจรวมปฏิกิริยาเหล่านี้ในการติดฉลาก
มักจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหนึ่งอย่างหรือมากกว่าต่อไปนี:้ (1) ความรุนแรงของปฏิกิริยา (2) ความถีข่องการรายงาน หรือ (3) ความแรงของการเชื่อมโยงเชิงสาเหตกุับ telmisartan หรือ 
amlodipine
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Telmisartan
เหตุการณ์ที่รายงานโดยธรรมชาติบ่อยที่สุด ได้แก่ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ อาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง ไอ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย อ่อนแรง บวมนํ้า ใบหน้าบวมนํ้า แขนขาบวมนํ้า อาการบวมนํ้าที่หลอดเลือดหัวใจ 
ลมพิษ ภาวะภูมไิวเกิน เหงื่อออกเพิ่มขึ้น เกิดผื่นแดง อาการเจ็บหน้าอก ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว เลือดคั่ง หัวใจล้มเหลว, กล้ามเนื้อหัวใจตาย, ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น, ความดันโลหิตสูงกําเริบ, ความดัน
เลือดตํ่า (รวมถึงความดันเลือดตํ่าในการทรงตัว), ภาวะโพแทสเซียมสูง, เป็นลมหมดสติ, อาการอาหารไม่ย่อย, ท้องร่วง, ความเจ็บปวด, การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ, หย่อนสมรรถภาพทางเพศ, ปวดหลัง, 
ปวดท้อง, ตะคริวของกล้ามเนื้อ (รวมถึงตะคริวที่ขา) , ปวดกล้ามเนื้อ, หัวใจเต้นช้า, eosinophilia, thrombocytopenia, กรดยูริกเพิ่มขึ้น, การทํางานของตับผิดปกติ/ตับผิดปกติ, การทํางานของไต
บกพร่องรวมทั้งภาวะไตวายเฉียบพลัน, โรคโลหิตจาง, และ CPK ทีเ่พิ่มขึ้น, ปฏิกิริยาตอบสนองและอาการปวดเส้นเอ็น (รวมทั้งเอ็นอักเสบ, tenosynovitis)

มีรายงานผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม rhabdomyolysis ที่ไมค่่อยพบในผู้ป่วยที่ได้รับ angiotensin II receptor blockers รวมทั้ง telmisartan

แอมโลดิพีน
Gynecomastia ได้รับรายงานไม่บ่อยนักและความสัมพันธ์เชิงสาเหตุยังไม่แน่นอน โรคดีซ่านและเอนไซม์ตับสูง (ส่วนใหญ่สอดคล้องกับ cholestasis หรือตับอักเสบ) ในบางกรณี
รุนแรงพอที่จะต้องรักษาในโรงพยาบาล ได้รับรายงานเกี่ยวกับการใช้แอมโลดพิีน
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7.1 ปฏิกิริยาระหว่างยากับแท็บเล็ต TWYNSTA
เภสัชจลนศาสตร์ของแอมโลดพิีนและเทลมซิาร์แทนจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อใช้ยาร่วมกัน

ปฏิกิริยาระหว่างยา

ไม่มีการศึกษาปฏิสัมพันธร์ะหว่างยากับยาเม็ด TWYNSTA และยาอื่น ๆ แม้ว่าการศึกษาได้ดําเนินการกับส่วนประกอบ amlodipine และ telmisartan ของยาเม็ด TWYNSTA ตามที่
อธิบายไว้ด้านล่าง:

7.2 ปฏิกิริยาระหว่างยากับ Telmisartan
ดิจอกซิน:เมื่อให้เทลมิซารแ์ทนร่วมกับดิจอกซิน พบว่าค่ามัธยฐานของความเข้มข้นสูงสุดของดจิอกซินในพลาสมาในพลาสมา (49%) และความเข้มข้นของรางนํ้า (20%) ถูกสังเกตพบ ดัง
นั้นจึงแนะนําว่าควรตรวจสอบระดับดิจอกซินเมื่อเริ่ม ปรับเปลี่ยน และหยุดยาเทลมซิารแ์ทนเพื่อหลีกเลี่ยงการทําใหเ้ป็นดิจิทัลมากเกินไปหรือตํ่าเกินไป

ลิเธยีม:มีรายงานการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นและความเป็นพิษของลิเธยีมในซีรัมที่ย้อนกลับได้ในระหว่างการใชล้ิเธียมร่วมกับตัวรับแอนจิโอเทนซิน II รีเซพเตอรร์วมทั้งเทลมซิาร์แทน ดังนั้น 
ให้ตรวจสอบระดับลิเธียมในซีรัมระหว่างการใชร้่วมกัน

Ramipril และ Ramiprilat:การบริหารร่วมกันของ telmisartan 80 มก. วันละครั้งและ ramipril 10 มก. วันละครั้งสําหรับผู้ที่มสีุขภาพดีจะเพิ่มสถานะ C ทีค่งทีm่axและ AUC ของรามิพริล 
2.3- และ 2.1 เท่า ตามลําดับ และ Cmaxและ AUC ของ ramiprilat 2.4 และ 1.5 เท่า ตามลําดับ ในทางตรงกันข้าม Cmaxและ AUC ของ telmisartan ลดลง 31% และ 16% ตามลําดับ เมื่อ
ให้ยา telmisartan และ ramipril ร่วมกัน การตอบสนองอาจมากขึ้นเนื่องจากอาจมีผลต่อเภสัชพลศาสตร์เพิ่มเติมของยาที่รวมกัน และเนื่องจากการได้รับ ramipril และ ramiprilat เพิ่ม
ขึ้นเมื่อมี telmisartan ไม่แนะนําให้ใช้ telmisartan และ ramipril ร่วมกัน

ยาอื่นๆ:การใช้ยา telmisartan ร่วมกันไม่ได้ส่งผลให้มีปฏิสัมพันธ์ที่มีนัยสําคัญทางคลินิกกับ acetaminophen, amlodipine, glyburide, simvastatin, hydrochlorothiazide, 
warfarin หรือ ibuprofen Telmisartan ไม่ถูกเผาผลาญโดยระบบ cytochrome P450 และไม่มผีลในหลอดทดลองกับเอนไซม์ไซโตโครม P450 ยกเว้นการยับยั้ง CYP2C19 บางอย่าง 
Telmisartan ไม่คาดว่าจะมีปฏิกิริยากับยาทีย่ับยั้งเอนไซม์ cytochrome P450; นอกจากนี้ยังไม่คาดว่าจะมีปฏิกิริยากับยาที่เผาผลาญโดยเอนไซม์ cytochrome P450 ยกเว้นการยับยั้ง
การเผาผลาญของยาที่เผาผลาญโดย CYP2C19 ทีเ่ป็นไปได้

7.3 ปฏิกิริยาระหว่างยากับแอมโลดิพีน
ในการทดลองทางคลินิก แอมโลดิพีนได้รับการบริหารอย่างปลอดภัยด้วยยาขับปัสสาวะ thiazide, beta-blockers, สารยับยั้งเอนไซม์ที่ทําใหเ้กิด angiotensin-converting, ไนเตรตที่ออก
ฤทธิ์ยาวนาน, ไนโตรกลีเซอรีนใตล้ิ้น, ดิจอกซิน, วาร์ฟาริน, ยาแก้อักเสบที่ไมใ่ช่สเตียรอยด์, ยาปฏิชีวนะ และยาลดนํ้าตาลในเลือดในช่องปาก

ข้อมูลต่อไปนีไ้ม่มีผลทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับเภสัชจลนศาสตรข์องแอมโลดิพีน: ไซเมทิดีน นํ้าเกรพฟรุต Maalox®, ซิลเดนาฟิล

แอมโลดพิีนไม่มผีลทางคลินิกทีเ่กี่ยวข้องกับเภสัชจลนศาสตรห์รือเภสัชพลศาสตร์ต่อไปนี:้ อะทอร์วาสแตติน, ดิจอกซิน, วารฟ์าริน
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8.1 การตั้งครรภ์
ผลกระทบที่ทําให้ทารกอวัยวะพิการ,หมวดหมูก่ารตั้งครรภ์ C (ไตรมาสแรก) และ D (ไตรมาสทีส่องและสาม).ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.1).

ใช้ในประชากรเฉพาะ

8.3 การพยาบาลมารดา
Telmisartan
ไม่ทราบว่าเทลมิซาร์แทนถูกขับออกมาในนมของมนุษยห์รือไม่ แต่พบว่าเทลมิซารแ์ทนมีอยู่ในนมของหนูที่ให้นมบุตร เนื่องจากมีโอกาสเกิดผลเสียต่อทารกทีเ่ข้ารับการเลี้ยง ใหต้ัดสินใจว่าจะยุติ
การให้นมหรือเลิกใชย้า โดยคํานึงถึงความสําคัญของยาที่มีต่อมารดา

แอมโลดพิีน
ไม่ทราบว่าแอมโลดิพีนถูกขับออกมาในนมของมนุษยห์รือไม่ ในกรณทีี่ไม่มีข้อมูลนี้ ขอแนะนําให้หยุดการให้นมในขณะทีใ่ห้ยาแอมโลดิพีน

8.4 การใช้ในเด็ก
ความปลอดภัยและประสิทธิผลของ TWYNSTA ในผูป้่วยเด็กยังไม่ไดร้ับการจัดตั้งขึ้น

8.5 การใช้ผู้สูงอายุ
แท็บเล็ต TWINSTA
จากจํานวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมด 3282 รายทีไ่ด้รับยา telmisartan/amlodipine ร่วมกันในการศึกษาทางคลินิก ผู้ป่วย 605 ราย (18%) มีอายุ 65 ปขีึ้นไป และในจํานวนนี้ ผู้
ป่วย 88 ราย (ร้อยละ 3) มีอายุ 75 ปขีึ้นไป ไม่พบความแตกต่างโดยรวมในด้านประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยของยาเม็ด TWYNSTA ในประชากรผู้ป่วยรายนี้

Telmisartan
จากจํานวนผู้ป่วยทั้งหมดทีไ่ด้รับ telmisartan ในการศึกษาทางคลินิก 551 (18.6%) มีอายุ 65-74 ปีและ 130 (4.4%) อายุ 75 ปขีึ้นไป ผูป้่วยเหล่านี้ไม่พบความแตกต่างโดยรวมในด้าน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยเมื่อเทียบกับผู้ป่วยทีอ่ายุน้อยกว่า และประสบการณท์างคลินิกอื่น ๆ ที่รายงานไม่ได้ระบุความแตกต่างในการตอบสนองระหว่างผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยที่อายุ
น้อยกว่า แต่ไมส่ามารถตัดความไวในผู้สูงอายุบางคนออกได้

แอมโลดิพีน
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การศึกษาทางคลินิกของยาเม็ด amlodipine besylate ไม่ได้รวมผู้ป่วยอายุ 65 ปีขึ้นไปจํานวนมากเพียงพอเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขาตอบสนองแตกต่างจากผู้ที่มีอายุน้อยกว่าหรือไม่ 
ประสบการณ์ทางคลินิกอื่น ๆ ทีร่ายงานไม่ได้ระบถุึงความแตกต่างในการตอบสนองระหว่างผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า โดยทั่วไป การเลือกขนาดยาสําหรับผู้ป่วยสูงอายุควร
ระมัดระวัง โดยมักจะเริ่มต้นที่ช่วงขนาดยาตํ่าสุด ซึ่งสะท้อนถึงความถี่ที่มากขึ้นของการทํางานของตับ ไต หรือการทํางานของหัวใจที่ลดลง และการเกิดโรคร่วมกันหรือการรักษาด้วยยาอื่นๆ ผู้
ป่วยสูงอายไุด้ลดการกวาดล้างของ amlodipine โดยส่งผลให้ AUC เพิ่มขึ้นประมาณ 40-60% และอาจต้องใช้ยาเริ่มต้นทีต่ํ่ากว่า เนื่องจากผู้ป่วยอายุ 75 ปีขึ้นไปมีการกวาดล้างแอมโลดิพนี
ลดลง ให้เริ่มใช้แอมโลดิพนีหรือเพิ่มแอมโลดิพีน 2.5 มก. ลงในเทลมซิาร์แทน ปริมาณตํ่าสุดของ TWYNSTA คือ 40/5 มก.; ดังนั้นจึงไมแ่นะนําให้ใช้ยา TWYNSTA เบื้องต้นในผู้ป่วยทีม่ีอายุ 
75 ปีขึ้นไป [ดกูารให้ยาและการบริหาร (2.5)].

8.6 ตับไม่เพียงพอ
ตรวจสอบอย่างระมัดระวังและปรับไตเตรทอย่างช้าๆในผู้ป่วยที่มีความผิดปกตขิองทางเดินนํ้าดีหรือตับไมเ่พียงพอ [ดูการให้ยาและการบริหาร (2) และคําเตือนและข้อควรระวัง (5.3)]. 
เนื่องจากผู้ป่วยที่เป็นโรคตับบกพร่องได้ลดการกวาดล้างของแอมโลดิพีน ให้เริ่มใช้แอมโลดพิีนหรือเติมแอมโลดิพีน 2.5 มก. ลงในเทลมซิารแ์ทน ปริมาณตํ่าสุดของ TWYNSTA คือ 
40/5 มก.; ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้ใชย้า TWYNSTA เบื้องต้นในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางตับ [ดูการให้ยาและการบริหาร (2.5)].

8.7 การแข่งขัน

ขนาดของความดันโลหิตลดลงในผู้ป่วยผิวดําที่สังเกตพบในผู้ป่วยทีไ่ม่ใช่คนผิวดํา แต่จํานวนผู้ป่วยผิวดํามีจํากัด (237 รายจาก 1461 ราย)
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Telmisartan
มีข้อมูลที่ จํากัด เกี่ยวกับการใชย้าเกินขนาดในมนุษย์ อาการทีน่่าจะเป็นมากที่สุดของการใชย้าเกินขนาดกับยาเม็ด telmisartan คือความดันเลือดตํ่า, เวียนศีรษะและอิศวร; หัวใจเต้นช้าอาจ
เกิดขึ้นจากการกระตุ้นกระซิก (vagal) หากเกิดภาวะความดันเลือดตํ่าตามอาการ ควรให้การรักษาแบบประคับประคอง Telmisartan ไม่ถูกกําจัดโดยการฟอกไต

ยาเกินขนาด

แอมโลดพิีน
ปริมาณแอมโลดิพีนมาเลเอตในช่องปากครั้งเดียวเทียบเท่ากับแอมโลดพิีน 40 มก./กก. และ 100 มก./กก. แอมโลดพิีนในหนูและหนูทดลองตามลําดับทําใหเ้สียชีวิต ปริมาณรับประทานครั้ง
เดียวเท่ากับ 4 มก./กก. แอมโลดิพีนในสุนัข (11 เท่าหรือมากกว่าของขนาดยาสูงสุดทีแ่นะนําสําหรับคนในมก.2พื้นฐาน) ทําให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดและความดันเลือดตํ่าส่วนปลาย

การใช้ยาเกินขนาดอาจทําให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดบริเวณรอบข้างมากเกินไปโดยมคีวามดันเลือดตํ่าทีท่ําเครื่องหมายไว้ ในมนุษย์ ประสบการณก์ารใชย้าเกินขนาดโดยเจตนาของแอม
โลดิพีนนั้นมีจํากัด รายงานการใช้ยาเกินขนาดโดยเจตนารวมถึงผู้ป่วยทีก่ลืนกิน 250 มก. และไม่มีอาการและไมเ่ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล อีกราย (120 มก.) ที่เข้ารับการรักษาในโรง
พยาบาลได้รับการล้างกระเพาะและยังคงรักษาระดับปกติ ส่วนที่สาม (105 มก.) เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและมีความดันเลือดตํ่า (90/50 mmHg) ซึ่งทําใหเ้ป็นปกตหิลังจากการขยายตัว
ของพลาสมา กรณีของการใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ได้ตั้งใจได้รับการบันทึกไว้ในชายอายุ 19 เดือนทีก่ินแอมโลดพิีน 30 มก. (ประมาณ 2 มก./กก.) ในระหว่างการนําเสนอในห้องฉุกเฉิน สัญญาณ
ชีพคงที่โดยไม่มหีลักฐานของความดันเลือดตํ่า แต่มีอัตราการเต้นของหัวใจ 180 ครั้งต่อนาที Ipecac ได้รับการบริหาร 3

หากควรให้ยาเกินขนาดมาก ควรติดตามการเต้นของหัวใจและระบบทางเดินหายใจ การวัดความดันโลหิตเป็นประจําเป็นสิ่งสําคัญ หากเกิดภาวะความดันเลือดตํ่า ควรให้การรองรับระบบหัวใจและ
หลอดเลือด รวมทั้งระดับความสูงของแขนขาและการบริหารของเหลวอย่างรอบคอบ หากความดันเลือดตํ่ายังคงไมต่อบสนองต่อมาตรการอนุรักษน์ิยมเหล่านี้ ควรพิจารณาการให้ยา 
vasopressors (เช่น phenylephrine) โดยให้ความสนใจกับปริมาตรหมุนเวียนและปัสสาวะออก แคลเซียมกลโูคเนตทางหลอดเลือดดําอาจช่วยย้อนกลับผลของการปิดล้อมการเข้าแคลเซียม 
เนื่องจากแอมโลดิพนีมีโปรตีนสูง การฟอกไตจึงไม่น่าจะเป็นประโยชน์

11
TWYNSTA คือยาเทลมซิาร์แทนและแอมโลดพิีนในปริมาณคงที่

คําอธิบาย

ยาเม็ด TWYNSTA ประกอบด้วย telmisartan ซึ่งเป็นตัวรับ angiotensin II ทีไ่ม่ใช่เปปไทด์ (ประเภท AT1) ศัตรู Telmisartan เป็นของแข็งสีขาวถึงเหลืองเล็กน้อย ไม่ละลายในนํ้าและใน
ช่วง pH 3 ถึง 9 ละลายได้น้อยในกรดแก่ (ยกเว้นที่ไม่ละลายในกรดไฮโดรคลอริก) และละลายได้ในด่างแก่ เทลมิซารแ์ทนมคีําอธิบายทางเคมวี่า 4'-[(1,4'-dimethyl-2'-propyl [2,6'-bi-1H-
benzimidazol]-1'-yl)methyl]-[1,1'-biphenyl] -2-กรดคาร์บอกซิลิก. สูตรเชิงประจักษค์ือ C33ชม30นู๋4อู๋2และสูตรโครงสร้างคือ

CH3

นู๋ CH3

นู๋ นู๋
อู๋ โอ้

นู๋
CH

3

ยาเม็ด TWYNSTA ประกอบด้วยเกลือเบซิเลตของแอมโลดิพีน ซึ่งเป็นตัวบล็อกแคลเซียมแชนเนลไดไฮโดรไพริดีน (CCB) แอมโลดิพีน เบซิเลตเป็นผงผลึกสีขาวถึงเหลืองซีด ละลายไดเ้ล็ก
น้อยในนํ้าและละลายไดน้้อยในเอทานอล ชื่อทางเคมขีองแอมโลดิพีน เบซิเลตคือ 3-เอทิล-5-เมทิล (4RS)-2-[(2-อะมิโนเอทอกซ)ีเมทิล]-4- (2 คลอโรฟีนิล)-6-เมทิล-1,4-ไดไฮโดรไพริดีน-3,5-ได
คาร์บอกซิเลต เบนซีนซัลโฟเนต . สูตรเชิงประจักษค์ือ C20ชม25ClN2อู๋5•ค6ชม6อู๋3S และสูตรโครงสร้างของมันคือ:
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ยาเม็ด TWYNSTA มีสูตรในสี่จุดแข็งสําหรับการบริหารช่องปากด้วยส่วนผสมของแอมโลดิพีน เบซิเลต เทียบเท่ากับ 5 มก. หรือ 10 มก. หรือแอมโลดิพีนฟรีเบส โดยมี 40 มก. หรือ 80 มก. 
หรือเทลมิซาร์แทนในสี่ชุดค่าผสมต่อไปนี้: 40/5 มก., 40 /10 มก., 80/5 มก. และ 80/10 มก.

ยาเม็ด TWYNSTA ยังมีส่วนผสมที่ไม่ใชง้านต่อไปนี:้ โซเดียมไฮดรอกไซด์ โพวิโดน เมกลูมีน ซอร์บิทอล สเตียเรตแมกนีเซียม เซลลูโลส microcrystalline แป้งพรีเจลาตไินซ์ แป้งข้าวโพด 
คอลลอยด์ซิลิคอนไดออกไซด์ เฟอรร์ิกออกไซด์สีดํา เฟอร์ริกออกไซด์สีเหลือง และ FD&C blue #1

แท็บเล็ต TWYNSTA ดูดความชื้นและต้องการการปกป้องจากความชื้น

แท็บเล็ต TWYNSTA ต้องการการปกป้องจากแสง

12
12.1 กลไกการออกฤทธิ์

เภสัชวิทยาคลินิก

Telmisartan
Angiotensin II เกิดขึ้นจาก angiotensin I ในปฏิกิริยาทีก่ระตุ้นโดยเอนไซม์ที่ทําใหเ้กิด angiotensin-converting (ACE, kininase II) Angiotensin II เป็นตัวกดดันหลักของระบบ 
renin-angiotensin โดยมีผลกระทบรวมถึงการหดตัวของหลอดเลือด การกระตุ้นการสังเคราะหแ์ละการปล่อย aldosterone การกระตุ้นหัวใจ และการดูดซึมโซเดียมกลับคืนสูไ่ต 
Telmisartan สกัดกั้น vasoconstrictor และ aldosterone-secreting effect ของ angiotensin II โดยเลือกปิดกั้นการเชื่อมโยงของ angiotensin II กับ AT1ตัวรับในเนื้อเยื่อต่างๆ 
เช่น กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดและต่อมหมวกไต การกระทําของมันจึงไม่ขึ้นอยู่กับวิถีของการสังเคราะห์ angiotensin II

นอกจากนี้ยังมีAT2ตัวรับที่พบในเนื้อเยื่อต่างๆ แต่AT2ไม่เป็นที่รู้จักว่ามีความเกี่ยวข้องกับสภาวะสมดุลของหัวใจและหลอดเลือด Telmisartan มีความสัมพันธท์ี่มากกว่ามาก (>3,000 
เท่า) สําหรับAT1ตัวรับมากกว่า AT2ตัวรับ

การปิดกั้นระบบ renin-angiotensin ด้วย ACE inhibitors ซึ่งยับยั้งการสังเคราะห์ angiotensin II จาก angiotensin I ถูกนํามาใช้กันอย่างแพรห่ลายในการรักษาความดันโลหิตสูง 
สารยับยั้ง ACE ยังยับยั้งการย่อยสลายของ bradykinin ซึ่งเป็นปฏิกิริยาทีก่ระตุ้นด้วย ACE เนื่องจาก telmisartan ไม่ยับยั้ง ACE (kininase II) จึงไมส่่งผลต่อการตอบสนองต่อ 
bradykinin ความแตกต่างนีม้ีความเกี่ยวข้องทางคลินิกหรือไม่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด Telmisartan ไม่จับหรือปิดกั้นตัวรับฮอร์โมนอื่น ๆ หรือช่องไอออนที่ทราบว่ามีความสําคัญในการ
ควบคุมหัวใจและหลอดเลือด

การปิดกั้นของตัวรับ angiotensin II ยับยั้งการตอบรับเชิงลบของ angiotensin II ต่อการหลั่งของ renin แต่ผลทีไ่ด้คือกิจกรรมของ renin ในพลาสมาทีเ่พิ่มขึ้นและระดับการ
หมุนเวียนของ angiotensin II ไม่สามารถเอาชนะผลของ telmisartan ต่อความดันโลหิตได้

แอมโลดพิีน
แอมโลดพิีนเป็นตัวบล็อกแคลเซียมแชนเนลไดไฮโดรไพรดิีนทีย่ับยั้งการไหลเข้าของแคลเซียมไอออนผ่านเมมเบรนเข้าสู่กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจ ข้อมูลการทดลองชี้
ให้เห็นว่าแอมโลดิพีนจับกับทั้งไซต์ที่มีผลผูกพันไดไฮโดรไพริดีนและไม่ใชไ่ดไฮโดรไพริดีน กระบวนการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ของ
แคลเซียมไอออนนอกเซลล์เข้าสู่เซลลเ์หล่านีผ้่านช่องไอออนเฉพาะ แอมโลดพิีนยับยั้งการไหลเข้าของแคลเซียมไอออนผ่านเยื่อหุ้มเซลลอ์ย่างเฉพาะเจาะจง โดยมผีลต่อเซลล์กล้ามเนื้อเรียบ
ของหลอดเลือดมากกว่าเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ สามารถตรวจพบผลกระทบ inotropic เชิงลบได้ ในหลอดทดลองแต่ยังไมพ่บผลกระทบดังกล่าวในสัตว์ที่ไมบุ่บสลายในปริมาณที่ใชใ้นการรักษา 
ความเข้มข้นของแคลเซียมในซีรัมไม่ได้รับผลกระทบจากแอมโลดิพีน ภายในช่วง pH ทางสรีรวิทยา แอมโลดิพนีเป็นสารประกอบไอออไนซ์ (pKa=8.6) และปฏิกิริยาทางจลนศาสตร์ของมันกับ
ตัวรับแคลเซียมแชนเนลมลีักษณะเฉพาะด้วยอัตราการเชื่อมโยงและการแยกตัวกับตําแหน่งการจับตัวรับอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลให้เกิดผลทีละน้อย

แอมโลดพิีนเป็นยาขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายทีท่ําหน้าทีโ่ดยตรงกับกล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือด เพื่อลดการดื้อยาของหลอดเลือดส่วนปลายและความดันโลหิตลดลง

12.2 เภสัชพลศาสตร์
แท็บเล็ต TWINSTA
เม็ดยา TWYNSTA ได้รับการแสดงว่ามีประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิต TWYNSTA เป็นยาผสมกันของยาสองชนิดที่มคีุณสมบัตลิดความดันโลหิต ได้แก่ ตัวต้านแคลเซียมได
ไฮโดรไพรดิีน (ตัวต้านแคลเซียมไอออนหรือตัวบล็อกช่องสัญญาณช้า), แอมโลดิพนีเบไซเลตและตัวรับแอนจิโอเทนซิน II รีเซพเตอร์, เทลมซิารแ์ทน

ทั้ง telmisartan และ amlodipine ช่วยลดความดันโลหิตโดยการลดการดื้อยา แต่ด้วยกลไกเสริม

Telmisartan
ในอาสาสมัครปกติ ขนาดยา telmisartan 80 มก. ยับยั้งการตอบสนองของ pressor ต่อการให้ angiotensin II ทางเส้นเลือดดําได้ประมาณ 90% ทีค่วามเข้มข้นสูงสุดใน
พลาสมาโดยมกีารยับยั้งประมาณ 40% เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

ความเข้มข้นในพลาสมาของ angiotensin II และ plasma renin activity (PRA) เพิ่มขึ้นในลักษณะทีข่ึ้นกับขนาดยาหลังจากให้ telmisartan เพียงครั้งเดียวในคนที่มีสุขภาพดีและให้
ซํ้ากับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง การให้ telmisartan สูงถึง 80 มก. วันละครั้งให้กับผู้ทีม่สีุขภาพดีไม่ส่งผลต่อความเข้มข้นของ aldosterone ในพลาสมา ในการศึกษาขนาดยาหลายครั้ง
กับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญทางคลินิกในอิเล็กโทรไลต์ (โพแทสเซียมในเลือดหรือโซเดียม) หรือในการทํางานของเมตาบอลซิึม (รวมถึงระดับ
คอเลสเตอรอลในเลือด ไตรกลีเซอไรด์ HDL, LDL, กลูโคสหรือกรดยูริก)
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ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 30 รายที่มีการทํางานของไตตามปกติที่รักษาเป็นเวลา 8 สัปดาหด์้วย telmisartan 80 มก. หรือ telmisartan 80 มก. ร่วมกับ hydrochlorothiazide 12.5 มก. ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญทางคลินิกจากค่าพื้นฐานในการไหลเวียนของเลือดในไต อัตราการกรองไต เศษส่วนการกรอง ความต้านทานของหลอดเลือด หรือการกวาดล้างครีเอตินีน

แอมโลดิพีน
หลังจากใหย้ารักษาโรคกับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงแล้ว แอมโลดพิีนจะทําให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด ส่งผลให้ความดันโลหิตในท่านอนหงายและยืนนิ่งลดลง ความดันโลหิตลดลง
เหล่านี้ไม่ได้มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจหรือระดับ catecholamine ในพลาสมาที่มกีารใชย้าเรื้อรัง แม้ว่าการให้ amlodipine ทางหลอดเลือดดําแบบเฉียบพลัน
จะลดความดันโลหิตและเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจในการศึกษาเกี่ยวกับการไหลเวียนโลหิตของผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเรื้อรังทีม่ีความเสถียร แต่การให้ amlodipine ในช่องปาก
เรื้อรังในการทดลองทางคลินิกไม่ได้นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญทางคลินิกของอัตราการเต้นของหัวใจหรือความดันโลหิตในผู้ป่วยที่มีภาวะปกติ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

ด้วยการบริหารเรื้อรังวันละครั้งประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิตจะคงอยู่อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ความเข้มข้นของพลาสม่าสัมพันธ์กับผลในผู้ป่วยเด็กและผู้สูงอายุ ขนาดของการลดความดัน
โลหิตด้วยแอมโลดิพีนยังสัมพันธก์ับความสูงของการปรับสภาพก่อนการรักษา ดังนั้น บุคคลทีม่ีความดันโลหิตสูงปานกลาง (ความดัน diastolic 105–114 mmHg) มีการตอบสนองมากกว่า
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเล็กน้อยประมาณ 50% (ความดัน diastolic 90–104 mmHg) อาสาสมัครควบคุมความดันโลหิตไมเ่ปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยสําคัญทางคลินิกในความดันโลหิต (+1/-2 
mmHg)

ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีการทํางานของไตตามปกติ การให้ยา amlodipine ในปริมาณในการรักษาส่งผลให้การดื้อยาของหลอดเลือดในไตลดลง และเพิ่มอัตราการกรองไตและการไหลของ
พลาสมาในไตอย่างมีประสิทธิภาพโดยไมเ่ปลี่ยนแปลงในเศษส่วนการกรองหรือโปรตีนในปัสสาวะ

เช่นเดียวกับตัวป้องกันช่องแคลเซียมอื่น ๆ การวัดการไหลเวียนโลหิตของการทํางานของหัวใจขณะพักและระหว่างการออกกําลังกาย (หรือการเว้นจังหวะ) ในผู้ป่วยที่มีการทํางานของหัวใจห้อง
ล่างปกตทิี่รักษาด้วยแอมโลดิพีน พบว่าดัชนีการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยไม่มผีลต่อ dP/dt หรือหัวใจห้องล่างซ้าย สิ้นสุดความดันหรือปริมาตร diastolic ในการศึกษาเกี่ยวกับการ
ไหลเวียนโลหิต แอมโลดิพีนไม่สัมพันธ์กับผลเชิงลบต่อ inotropic เมื่อให้ยาในช่วงขนาดยาที่ใชใ้นการรักษากับสัตว์และมนุษยท์ี่ไม่บุบสลาย แม้ว่าจะให้ร่วมกับตัวบล็อกเบต้ากับผู้ชายก็ตาม 
อย่างไรก็ตาม การค้นพบทีค่ล้ายคลึงกันนี้พบได้ในผู้ป่วยปกตหิรือผู้ป่วยที่ได้รับการชดเชยอย่างดีทีเ่ป็นภาวะหัวใจล้มเหลว โดยยาที่มีผลเชิงลบต่อ inotropic อย่างมนีัยสําคัญ

แอมโลดิพีนไมเ่ปลี่ยนการทํางานของโหนด sinoatrial หรือการนํา atrioventricular ในสัตว์หรือมนุษยท์ี่ไมบุ่บสลาย ในผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเรื้อรังทีม่ีความเสถียร การให้ยา
ทางหลอดเลือดดําขนาด 10 มก. ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการนํา AH และ HV และเวลาในการฟื้นตัวของโหนดไซนัสหลังการเว้นจังหวะอย่างมีนัยสําคัญ ไดผ้ลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันในผูป้่วยทีไ่ด้รับ 
amlodipine และ beta-blockers ร่วมกัน ในการศึกษาทางคลินิกซึ่งให้ amlodipine ร่วมกับ beta-blockers แก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ไม่พบผล
ข้างเคียงของพารามิเตอรค์ลื่นไฟฟ้าหัวใจ ในการทดลองทางคลินิกกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเพียงอย่างเดียว การรักษาด้วยแอมโลดพิีนไมไ่ด้เปลี่ยนแปลงช่วงคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือสร้าง
ระดับของ AV block ที่สูงขึ้น

แอมโลดิพีนมขี้อบ่งชี้อื่น ๆ นอกเหนือจากความดันโลหิตสูงซึ่งสามารถพบได้ในเอกสารบรรจุภัณฑ์ Norvasc®

12.3 เภสัชจลนศาสตร์
แท็บเล็ต TWINSTA
เภสัชจลนศาสตร์ของ amlodipine และ telmisartan เมื่อรวมกันจะคล้ายกับเภสัชจลนศาสตร์ของ amlodipine และ telmisartan เมื่อแยกกัน

หลังจากให้ยาเม็ด TWYNSTA 80/10 มก. กับอาหารทีม่ีไขมันสูง พื้นทีท่ั้งหมดภายใต้กราฟความเข้มข้น-เวลาในพลาสมา (AUC) และ Cmaxสําหรับเทลมซิารแ์ทนลดลงประมาณ 24% 
และ 60% ตามลําดับ สําหรับแอมโลดิพีน, AUC และ Cmaxไม่เปลี่ยนแปลง [ดูการให้ยาและการบริหาร (2.1)].

Telmisartan
หลังการให้ยาทางปาก ความเข้มข้นสูงสุด (Cmax) ของ telmisartan จะถึงภายใน 0.5–1 ชั่วโมงหลังการใหย้า อาหารช่วยลดการดูดซึมของเทลมิซารแ์ทนได้เล็กน้อย โดยพื้นที่ใตก้ราฟความ
เข้มข้น-เวลาของพลาสมา (AUC) จะลดลงประมาณ 6% เมื่อใช้ยาเม็ดขนาด 40 มก. และประมาณ 20% หลังจากรับประทานยา 160 มก. การดูดซึมโดยสัมบูรณ์ของเทลมซิาร์แทนขึ้นอยู่กับ
ขนาดยา ที่ 40 และ 160 มก. การดูดซึมได้คือ 42% และ 58% ตามลําดับ เภสัชจลนศาสตร์ของยาเทลมซิารแ์ทนแบบรับประทานเป็นแบบไม่เป็นเชิงเส้นในช่วงขนาดยา 20-160 มก. โดยมีความ
เข้มข้นในพลาสมาเพิ่มขึ้นมากกว่าตามสัดส่วน (Cmaxและ AUC) ด้วยปริมาณทีเ่พิ่มขึ้น Telmisartan แสดงจลนพลศาสตร์การสลายแบบทวีคูณด้วยค่าครึ่งชีวิตการกําจัดขั้วที่ประมาณ 24 
ชั่วโมง ความเข้มข้นของเทลมิซาร์แทนในพลาสมาในรางนํ้าทีม่ีการให้ยาวันละครั้งจะอยู่ทีป่ระมาณ 10-25% ของความเข้มข้นในพลาสมาสูงสุด Telmisartan มดีัชนีการสะสมในพลาสมา 1.5 
ถึง 2.0 เมื่อใหย้าซํ้าวันละครั้ง

แอมโลดิพีน
ความเข้มข้นสูงสุดของแอมโลดิพีนในพลาสมาในพลาสมาจะถึง 6-12 ชั่วโมงหลังการให้ยาแอมโลดิพนีเพียงอย่างเดียว การดูดซึมสัมบูรณค์าดว่าจะอยู่ระหว่าง 64% ถึง 90% การดูดซึมของ
แอมโลดิพีนไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีอาหาร

การกําจัดแอมโลดิพีนออกจากพลาสมาเป็นแบบไบฟาซิก โดยมีครึ่งชีวิตการกําจัดขั้วประมาณ 30-50 ชั่วโมง ระดับแอมโลดิพีนในพลาสมาในสภาวะคงที่จะถึงหลังจากรับประทานยาติดต่อกัน 
7-8 วันทุกวัน

การกระจาย
Telmisartan
เทลมิซาร์แทนจับกับโปรตีนในพลาสมาสูง (>99.5%) ส่วนใหญเ่ป็นอัลบูมินและα1- กรดไกลโคโปรตีน การจับโปรตีนในพลาสมาจะคงทีต่ลอดช่วงความเข้มข้นที่ได้จากปริมาณทีแ่นะนํา 
ปริมาณการกระจายของเทลมิซาร์แทนอยู่ทีป่ระมาณ 500 ลิตร ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการผูกมัดเนื้อเยื่อเพิ่มเติม

แอมโลดิพีน
ปริมาณการกระจายของแอมโลดิพนีทีช่ัดเจนคือ 21 ลิตร/กก. ประมาณ 93% ของแอมโลดิพนีที่ไหลเวียนนั้นจับกับโปรตีนในพลาสมาในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

การเผาผลาญและการกําจัด 
Telmisartan
หลังการให้ทางหลอดเลือดดําหรือทางปากของ14เทลมซิาร์แทนที่ติดฉลาก C ส่วนใหญข่นาดยาที่ให้ (>97%) ถูกกําจัดโดยไมเ่ปลี่ยนแปลงในอุจจาระผ่านการขับถ่ายทางเดินนํ้าดี พบ
ปริมาณรังสีเพียงเล็กน้อยในปัสสาวะ (0.91% และ 0.49% ของกัมมันตภาพรังสทีั้งหมด ตามลําดับ)

Telmisartan ถูกเผาผลาญโดยการผันคํากริยาเพื่อสร้าง acylglucuronide ทีไ่ม่ใช้งานทางเภสัชวิทยา กลูโคโรไนดข์องสารประกอบหลักคือเมแทบอไลตช์นิดเดียวที่พบในพลาสมาและ
ปัสสาวะของมนุษย์ หลังจากให้ยาครั้งเดียว กลูคูโรไนดจ์ะแสดงแทนประมาณ 11% ของกัมมันตภาพรังสีที่วัดได้ในพลาสมา ไอโซไซม์ cytochrome P450 ไมเ่กี่ยวข้องกับการเผาผลาญ
ของ telmisartan

การกวาดล้างในพลาสมาโดยรวมของเทลมซิาร์แทนคือ >800 มล./นาที ระยะครึ่งชีวิตและระยะกวาดล้างทั้งหมดดูเหมือนจะไมข่ึ้นกับขนาดยา

แอมโลดิพีน
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แอมโลดิพีนถูกแปลงอย่างกว้างขวาง (ประมาณ 90%) เป็นสารทีไ่ม่ออกฤทธิ์ผ่านเมแทบอลซิึมของตับโดย 10% ของสารประกอบหลักและ 60% ของสารทีข่ับออกมาในปัสสาวะ

ประชากรพิเศษ
ภาวะไตไม่เพียงพอ
Telmisartan: ไมจ่ําเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มกีารทํางานของไตลดลง Telmisartan ไม่ถูกกําจัดออกจากเลือดโดยการกรองเลือด [ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.5)].

แอมโลดพิีน: เภสัชจลนศาสตร์ของแอมโลดพิีนไม่ได้รับอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญจากการด้อยค่าของไต ผู้ป่วยที่มภีาวะไตวายอาจได้รับยาเริ่มต้นตามปกติ

ตับไม่เพียงพอ
Telmisartan: ในผู้ป่วยที่มีภาวะตับไม่เพียงพอ ความเข้มข้นของเทลมิซาร์แทนในพลาสมาจะเพิ่มขึ้น และการดูดซึมสัมบูรณ์จะเข้าใกล้ 100% [ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.4) และการใช้
ในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.5)].

แอมโลดพิีน: ผู้ป่วยที่มีภาวะตับไม่เพียงพอ มีการขจัดแอมโลดิพนีน้อยลง ส่งผลให้ AUC เพิ่มขึ้นประมาณ 40% ถึง 60% ดังนั้นให้เริ่มด้วยแอมโลดิพนีขนาดเริ่มต้นตํ่า

เพศ
ความเข้มข้นของเทลมิซาร์แทนในพลาสมาโดยทั่วไปในเพศหญิงจะสูงกว่าเพศชาย 2-3 เท่า อย่างไรก็ตาม ในการทดลองทางคลินิก ไม่พบการตอบสนองต่อความดันโลหิตเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญหรือในอุบัติการณ์ของความดันเลือดตํ่าทีม่ีพยาธสิภาพในสตรี ไมจ่ําเป็นต้องปรับขนาดยา

ผู้ป่วยสูงอายุ
Telmisartan: เภสัชจลนศาสตร์ของ telmisartan ไม่แตกต่างกันระหว่างผู้สูงอายุและผูท้ี่มีอายุน้อยกว่า 65 ปี [ดูการใหย้าและการบริหาร (2.1)].

แอมโลดิพีน: ผู้ป่วยสูงอายุได้รับการกําจัดแอมโลดิพนีน้อยลง ส่งผลให้ AUC เพิ่มขึ้นประมาณ 40% ถึง 60% ดังนั้น ให้เริ่มด้วยแอมโลดิพนีขนาดเริ่มต้นตํ่า [ดูการให้ยาและการบริหาร (2.5)].

13
13.1 การก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์

พิษวิทยาที่ไม่ใชท่างคลินิก

Telmisartan
ไม่มีหลักฐานของสารก่อมะเร็งเมื่อให้เทลมิซาร์แทนในอาหารแก่หนูและหนูเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี ปริมาณสูงสุดที่ให้แกห่นู (1000 มก./กก./วัน) และหนู (100 มก./กก./วัน) คือ มก./ม.2ประมาณ 
59 และ 13 เท่าของขนาดยาสูงสุดทีแ่นะนําสําหรับคน (MRHD) ของเทลมิซาร์แทน ปริมาณทีเ่ท่ากันนีแ้สดงให้เห็นว่าให้เทลมิซารแ์ทนโดยระบบโดยเฉลี่ย >100 ครั้งและ >25 เท่าตามลําดับ 
เป็นการได้รับสัมผัสทั่วร่างกายในคนทีไ่ด้รับ MRHD (80 มก./วัน)

การทดสอบความเป็นพิษต่อยีนไม่เปิดเผยผลกระทบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทลมิซาร์แทนที่ระดับยีนหรือโครโมโซม การตรวจเหล่านี้รวมถึงการทดสอบการกลายพันธุ์ของแบคทีเรียด้วย ซัลโมเนลลาและ
อี. โคไล(เอมส์) การทดสอบการกลายพันธุข์องยีนด้วยเซลล์ V79 หนูแฮมสเตอรจ์ีน การทดสอบเซลล์สืบพันธุ์ด้วยลิมโฟไซต์ของมนุษย์ และการทดสอบไมโครนิวเคลียสของเมาส์

ไม่มีผลเกี่ยวกับยาที่มผีลต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของหนูเพศผู้และเพศเมียที่ 100 มก./กก./วัน (ขนาดยาสูงสุดที่บริหาร) ประมาณ 13 ครั้งต่อมิลลิกรัม2พื้นฐาน MRHD ของเทลมซิาร์
แทน ขนาดยานีใ้นหนทูดลองทําใหเ้กิดการได้รับสัมผัสทั่วร่างกายโดยเฉลี่ย (telmisartan AUC ตามที่กําหนดในวันที่ 6 ของการตั้งครรภ์) อย่างน้อย 50 เท่าของการได้รับสัมผัสทั่วร่างกาย
โดยเฉลี่ยในมนุษยท์ี่ MRHD (80 มก./วัน)

แอมโลดิพีน
หนูและหนูที่ไดร้ับการรักษาด้วยแอมโลดพิีนมาเลเอตในอาหารนานถึงสองปีทีค่วามเข้มข้นที่คํานวณเพื่อให้ระดับยาแอมโลดิพีนต่อวันที่ 0.5, 1.25 และ 2.5 มก./กก./วัน ไม่พบหลักฐานของผล
การก่อมะเร็งของยา สําหรับหนทูดลอง ปริมาณสูงสุดคือ mg/m2ใกล้เคียงกับขนาดยาสูงสุดของมนุษย์ทีแ่นะนํา (MRHD) ของแอมโลดพิีน 10 มก./วัน สําหรับหนูทดลอง ปริมาณสูงสุดคือ 
mg/m2ประมาณสองเท่าครึ่งของ MRHD (คํานวณจากคนไข้ 60 กก.)

การศึกษาการกลายพันธุท์ี่ดําเนินการกับแอมโลดิพนีมาเลเอตไม่พบผลเกี่ยวกับยาทีร่ะดับยีนหรือโครโมโซม

ไม่มีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ของหนูทีไ่ด้รับยา amlodipine maleate ทางปาก (ตัวผู้ 64 วันและตัวเมีย 14 วันก่อนผสมพันธุ์) ทีข่นาดสูงถึง 10 มก. แอมโลดิพีน/กก./วัน (ประมาณ 10 เท่า
ของ MRHD ที่ 10 มก./ วันใน mg/m2พื้นฐาน)

13.3 ความเป็นพิษต่อพัฒนาการ 
Telmisartan
เมื่อให้เทลมซิาร์แทนกับหนทูีต่ั้งครรภใ์นขนาดยาทางปากสูงถึง 50 มก./กก./วัน และกับกระต่ายทีต่ั้งครรภใ์นขนาดรับประทานสูงถึง 45 มก./กก./วัน ไม่พบผลการก่อมะเร็งใดๆ ในกระต่ายพบ
ว่าตัวอ่อนของตัวอ่อนสัมพันธ์กับความเป็นพิษของมารดา (การเพิ่มของนํ้าหนักตัวที่ลดลงและการบริโภคอาหาร) อยู่ที่ 45 มก./กก./วัน (ประมาณ 12 เท่าของขนาดยาสูงสุดที่แนะนําสําหรับคน 
(MRHD) ที่ 80 มก. ในมก.2พื้นฐาน]. ในหนูทีเ่ป็นพิษต่อมารดา (การลดนํ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นและการบริโภคอาหาร) ปริมาณเทลมิซารแ์ทน 15 มก./กก./วัน (ประมาณ 1.9 เท่าของ MRHD ใน
มก.2เกณฑ)์ ที่ใหใ้นระหว่างตั้งครรภแ์ละให้นมบุตรตอนปลาย พบว่าก่อให้เกิดผลข้างเคียงในทารกแรกเกิด ได้แก่ ความมีชีวิตที่ลดลง นํ้าหนักแรกเกิดตํ่า การสุกช้า และการเพิ่มของนํ้าหนักที่ลด
ลง Telmisartan ไดร้ับการแสดงว่ามีอยู่ในทารกในครรภข์องหนูในช่วงตั้งครรภ์ตอนปลายและในนมหนู ปริมาณยาที่ไม่มผีลต่อพัฒนาการในหนูและกระต่าย 5 และ 15 มก./กก./วัน ตาม
ลําดับ อยู่ที่ประมาณ 0.64 และ 3.7 เท่า ต่อมิลลิกรัมต่อตารางเมตร2ปริมาณยาเทลมิซารแ์ทนสูงสุดที่แนะนําสําหรับคน (80 มก./วัน)

แอมโลดิพีน
ไม่พบหลักฐานการก่อการก่อมะเร็งหรือความเป็นพิษของตัวอ่อน/ทารกในครรภเ์มื่อหนูและกระต่ายที่ตั้งครรภ์ได้รับการรักษาทางปากด้วยแอมโลดิพนีมาเลเอตในขนาดสูงถึง 10 มก. แอม
โลดพิีน/กก./วัน (ตามลําดับ ประมาณ 10 และ 20 เท่าของขนาดยาสูงสุดที่แนะนําสําหรับมนุษย์ (MRHD) ] ของแอมโลดิพีน 10 มก. ต่อ mg/m2พื้นฐาน) ในช่วงเวลาของการสร้างอวัยวะที่
สําคัญตามลําดับ (คํานวณจากนํ้าหนักผู้ป่วย 60 กก.) อย่างไรก็ตาม ขนาดครอกลดลงอย่างมนีัยสําคัญ (ประมาณ 50%) และจํานวนการเสียชีวิตในมดลูกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ (ประมาณ 
5 เท่า) สําหรับหนทูี่ได้รับแอมโลดพิีน มาเลเอตในปริมาณทีเ่ทียบเท่ากับ แอมโลดิพีน 10 มก./กก./วัน เป็นเวลา 14 วันก่อนผสมพันธุ์และตลอดการผสมพันธุ์และระหว่างตั้งครรภ์ แอมโลดิพี
นมาเลเอตได้รับการแสดงเพื่อยืดอายุครรภแ์ละระยะเวลาในการคลอดในหนูที่ได้รับยานี้

14
14.1 แท็บเล็ต TWINSTA
ประสิทธิภาพของยาเม็ด TWYNSTA ในการรักษาความดันโลหิตสูงได้รับการศึกษาใน 1 การทดลองที่ควบคุมด้วยยาหลอกและ 2 การทดลองทีค่วบคุมโดยฤทธิ์

การศึกษาทางคลินิก

11



การศึกษาแฟคทอเรยีลแบบกลุ่มคู่ขนานแบบ multicenter สุ่มตัวอย่าง ปกปิดทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอก ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงระดับเล็กน้อยถึงรุนแรง ไดด้ําเนินการเพื่อ
ตรวจสอบว่าการรักษาด้วย TWYNSTA มีประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิตมากกว่าเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยยาเดี่ยวหรือไม่ การศึกษาสุ่มผู้ป่วย 1461 รายทีม่คีวามดันโลหิตซิสโตลกิที่
เส้นพื้นฐานระหว่าง 117 ถึง 179 mmHg (เฉลี่ย 153 mmHg) และความดันโลหิตตัวล่างที่ตรวจวัดพื้นฐานระหว่าง 90 ถึง 119 (เฉลี่ย 102 mmHg) กับหนึ่งใน 16 แขนการรักษา ผู้ป่วยที่
ได้รับมอบหมายให้รับแอมโลดิพีน 10 มก. เริ่มต้นในแอมโลดพิีน 5 มก. หรือรับประทานร่วมกันในช่วงสองสัปดาห์แรก

ตารางที่ 6: การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยที่หักด้วยยาหลอกจากค่าพื้นฐานในความดันโลหิตซิสโตลิก/ไดแอสโตลิกแบบนั่ง (mmHg): การ
บําบัดแบบผสมผสานกับส่วนประกอบโมโนเทอราพี

แอมโลดิพีน มก. เทลมซิารแ์ทนมก
0 40 80

0 — - 12.1/-7.2 - 11.8/-7.8
5 - 12.9/-7.2 - 19.3/-10.3 - 19.6/-12.0
10 - 18.2/-10.9 - 22.2/-14.0 - 23.9/-13.9

ผลลดความดันโลหิตส่วนใหญจ่ากการใช้ยา telmisartan/amlodipine ร่วมกันได้ภายใน 2 สัปดาหห์ลังจากเริ่มการรักษา ในผู้ป่วยที่ได้รับยา telmisartan/amlodipine ร่วมกัน พบว่า
ลดความดันโลหิต diastolic และ systolic แบบนั่งได้อย่างมีนัยสําคัญ เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย monotherapey ในแต่ละการประเมิน (สัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8)

ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของยาเม็ด TWYNSTA มีความคล้ายคลึงกันในผู้ป่วยอายุ 65 ปีขึ้นไปที่อายุตํ่ากว่า 65 ปี ในผู้ป่วยชายและหญิง และในผู้ป่วยทีเ่ป็นเบาหวานและไมเ่ป็นเบาหวาน

ขนาดของความดันโลหิตลดลงในผู้ป่วยผิวดําที่สังเกตพบในผู้ป่วยทีไ่ม่ใช่คนผิวดํา แต่จํานวนผู้ป่วยผิวดํามีจํากัด (237 รายจาก 1461 ราย)

การตรวจความดันโลหิตแบบผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ (ABPM) ในผู้ป่วยจํานวน 562 รายยืนยันผลลัพธท์ี่ได้จากการลดความดันโลหิตซิสโตลิกและไดแอสโตลิกในคลินิกตลอดระยะเวลาการให้ยา
ตลอด 24 ชั่วโมง

ในการศึกษาแบบ double-blind ที่ควบคุมโดย active ผู้ป่วยทั้งหมด 1097 รายที่มีความดันโลหิตสูงเล็กน้อยถึงรุนแรง (ค่าเฉลี่ยความดันโลหิตซิสโตลิก/ไดแอสโตลกิเฉลี่ย 149.5/96.6 mmHg) ซึ่ง
ไม่ได้รับการควบคุมอย่างเพียงพอในแอมโลดิพีน 5 มก. ได้รับ TWYNSTA (40/5 มก. หรือ 80/5 มก.) หรือแอมโลดพิีนเพียงอย่างเดียว (5 มก. หรือ 10 มก.) หลังการใหย้า 8 สัปดาห์ การรักษาแบบผสม
ผสานแต่ละแบบมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับขนาดยาเดี่ยวของแอมโลดิพีนในการลดความดันโลหิตช่วงไดแอสโตลิกและความดันโลหิตซิสโตลิก เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาการบวมนํ้า (อาการบวมนํ้า
ทีส่่วนปลาย อาการบวมนํ้าทั่วไป และอาการบวมนํ้า) ในผู้ป่วยที่ได้รับ TWYNSTA (40/5 มก. หรือ 80/5 มก.) ลดลงอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับแอมโลดพิีน 10 มก. (4.3% เทียบกับ 
27.2% ตามลําดับ) .

ตารางที่ 7: ผลต่อความดันโลหิตซิสโตลิก/ไดแอสโตลิกขณะนั่ง: การบําบัดแบบผสมผสานกับการบําบัดด้วยยาเดี่ยว

กลุ่มบําบัด หมายถึงการเปลี่ยนแปลง1 ความแตกต่างจากแอมโลดพิีน 5 มก. ความแตกต่างจากแอมโลดพิีน 10 มก.

ทวินสตา 40/5 มก.; n=270 - 13.6 / -9.4 - 7.4* / -3.6* - 2.4* / -1.4*
ทวินสตา 80/5 มก.; n=271 - 15.0 / -10.6 - 8.8* / -4.9* - 3.9* / -2.7*
แอมโลดิพีน 5 มก.; n=255 - 6.2 / -5.7 - - - - - - -

แอมโลดิพีน 10 มก.; n=261 - 11.1 / -8.0 - - - - - -

* พี<0.05
1ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงจากการตรวจวัดพื้นฐานในสัปดาหท์ี่ 8 ในความดันโลหิตซิสโตลิก/ไดแอสโตลิกแบบนั่ง

ในการศึกษาแบบ double-blind ซึ่งเป็นการศึกษาที่ควบคุมโดย Active ผู้ป่วยทั้งหมด 947 รายที่มีความดันโลหิตสูงเล็กน้อยถึงรุนแรง (ค่าเฉลี่ยความดันโลหิตซิสโตลิก/ไดแอสโตลิกเฉลี่ย 147.5/95.6 
mmHg) ซึ่งไม่ได้รับการควบคุมอย่างเพียงพอในแอมโลดิพีน 10 มก. ได้รับ TWYNSTA (40/10 มก. หรือ 80/10 มก.) หรือแอมโลดพิีนเพียงอย่างเดียว (10 มก.) หลังจาก 8 สัปดาห์ การรักษาแบบ
ผสมผสานแต่ละแบบมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับยาเดี่ยวแอมโลดิพีนในการลดความดันโลหิตช่วงไดแอสโตลิกและความดันโลหิตซิสโตลิก

ตารางที่ 8: ผลต่อความดันโลหิตซิสโตลิก/ไดแอสโตลิกขณะนั่ง: การบําบัดแบบผสมผสานกับการบําบัดด้วยยาเดี่ยว

กลุ่มบําบัด หมายถึงการเปลี่ยนแปลง1 ความแตกต่างจากแอมโลดพิีน 10 มก.

ทวนิสตา 40/10 มก.; n=306 - 11.1 / -9.2 - 3.7* / -2.8*
ทวนิสตา 80/10 มก.; n=310 - 11.3 / -9.3 - 3.9* / -2.8*
แอมโลดิพีน 10 มก.; n=305 - 7.4 / -6.5 - - -

* พี<0.05
1ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงจากการตรวจวัดพื้นฐานในสัปดาหท์ี่ 8 ในความดันโลหิตซิสโตลิก/ไดแอสโตลิกแบบนั่ง

14.2 เทลมิซาร์ตัน
ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของเทลมซิาร์แทนได้แสดงให้เห็นในการทดลองทางคลินิกทีค่วบคุมด้วยยาหลอกหลัก 6 ฉบับ โดยศึกษาช่วง 20-160 มก.; หนึ่งในนั้นได้ตรวจสอบผลการลดความดัน
โลหิตของ telmisartan และ hydrochlorothiazide ร่วมกัน การศึกษานี้เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเล็กน้อยถึงปานกลางจํานวน 1773 ราย (ความดันโลหิต diastolic 
95-114 mmHg) 1031 รายได้รับการรักษาด้วย telmisartan หลังการให้ยาเทลมิซารแ์ทนวันละครั้ง ขนาดของความดันโลหิตทีล่ดลงจากการตรวจวัดพื้นฐานหลังการลบยาหลอกมีค่า
ประมาณ (SBP/DBP) 6-8/6 mmHg สําหรับ 20 มก., 9-13/6-8 mmHg สําหรับ 40 มก. และ 12- 13/7-8 mmHg สําหรับ 80 มก. ปริมาณทีม่ากขึ้น (สูงถึง 160 มก.) ไมไ่ด้ทําให้ความ
ดันโลหิตลดลงอีก

เมื่อเริ่มการรักษาด้วยยาลดความดันโลหิตด้วยยาเทลมิซาร์แทน ความดันโลหิตลดลงหลังการใหย้าครั้งแรก โดยลดลงสูงสุดประมาณ 4 สัปดาห์ เมื่อหยุดการรักษาด้วยยาเม็ดเทลมิซาร์แทน 
ความดันโลหิตจะค่อยๆ กลับคืนสู่ค่าที่ตรวจวัดพื้นฐานในช่วงหลายวันถึงหนึ่งสัปดาห์ ในระหว่างการศึกษาระยะยาว (โดยไม่มกีารควบคุมด้วยยาหลอก) ผลของ telmisartan ดูเหมือนจะคงอยู่
นานอย่างน้อยหนึ่งปี ผลลดความดันโลหิตของ telmisartan ไม่ได้รับอิทธิพลจากอายุของผู้ป่วย เพศ นํ้าหนัก หรือดัชนีมวลกาย การตอบสนองของความดันโลหิตในผู้ป่วยผิวดํา (โดยปกติคือ
ประชากรที่มีเรนินตํ่า) น้อยกว่าในผู้ป่วยผิวขาวอย่างเห็นได้ชัด สิ่งนีเ้ป็นจริงสําหรับตัวต้าน angiotensin II และสารยับยั้ง ACE ส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด

ในการศึกษาแบบควบคุม การเพิ่มเทลมิซาร์แทนในไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ทําใหค้วามดันโลหิตลดลงที่เกี่ยวข้องกับขนาดยาเพิ่มเติมซึ่งมขีนาดใกล้เคียงกันกับการลดลงที่ได้รับการรักษาด้วยยาเท
ลมซิาร์แทน ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ยังมีผลต่อความดันโลหิตเมื่อเติมเทลมิซาร์แทน
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การเริ่มต้นของกิจกรรมลดความดันโลหิตเกิดขึ้นภายใน 3 ชั่วโมงหลังการให้ยารับประทานครั้งเดียว ทีข่นาด 20, 40 และ 80 มก. ฤทธิล์ดความดันโลหิตของการใช้ยา telmisartan วันละครั้ง
จะคงอยู่ตลอดช่วงขนาดยา 24 ชั่วโมงเต็ม เมื่อใช้เครื่องวัดความดันโลหิตแบบผู้ป่วยนอกแบบอัตโนมัติและการวัดความดันโลหิตแบบทั่วไป อัตราส่วนระหว่างค่าสูงสุดต่อค่าสูงสุด 24 ชั่วโมง
สําหรับยาเทลมซิาร์แทนขนาด 40-80 มก. จะอยู่ที่ 70-100% สําหรับทั้งความดันโลหิตซิสโตลิกและไดแอสโตลิก อุบัติการณข์องออร์โธสตาซสิตามอาการหลังการให้ยาครั้งแรกในการทดลองที่
มีการควบคุมทั้งหมดตํ่า (0.04%)

อัตราการเต้นของหัวใจของผู้ป่วยทีร่ักษาด้วยเทลมิซาร์แทนไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการทดลองควบคุม

14.3 แอมโลดิพีน
ประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิตของแอมโลดิพีนได้รับการแสดงให้เห็นในการศึกษาแบบสุ่มตัวอย่างแบบ double-blind ทีค่วบคุมด้วยยาหลอกจํานวน 15 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 
800 รายที่ได้รับยา amlodipine และ 538 รายทีไ่ด้รับยาหลอก เมื่อให้ยาทุกวันทําใหค้วามดันเลือดในท่านอนหงายและขณะยืนลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 24 ชั่วโมงหลังการให้ยา 
โดยเฉลี่ยประมาณ 12/6 mmHg ในตําแหน่งยืน และ 13/7 mmHg ในตําแหน่งหงายในผู้ป่วยทีม่คีวามดันโลหิตสูงเล็กน้อยถึงปานกลาง การรักษาผลของความดันโลหิตตลอดช่วงการให้
ยา 24 ชั่วโมงถูกสังเกต โดยมีความแตกต่างเล็กน้อยในผลสูงสุดและค่าราง

16 วิธีการจัดหา/จัดเก็บและจัดการ
เม็ดยา TWYNSTA มีจําหน่ายในรูปแบบเม็ดกลมหลายชั้นทีไ่ม่มีคะแนน สีขาว-ขาว/นํ้าเงิน แบบหลายชั้น รูปทรง biconvex ทีม่ีเทลมิซารแ์ทนและแอมโลดิพีนตามจุดแข็งทีอ่ธิบายไวด้้านล่าง 
แท็บเล็ต TWYNSTA สลักด้วยสัญลักษณ์ BOEHRINGER INGELHEIM และรหัสแท็บเล็ตผลิตภัณฑแ์ต่ละรายการทีด่้านหนึ่ง แท็บเล็ต TWYNSTA มใีห้สําหรับการบริหารช่องปากโดยมีจุด
แข็งและการกําหนดค่าบรรจุภัณฑ์ดังต่อไปนี:้

ความแรงของเม็ดยา (เทียบเท่าเท
ลมิซาร์แทน/แอมโลดิพีน) มก.

บรรจุภุัณฑ์
การกําหนดค่า

NDC# รหัสสินค้า

40/5 มก. ตุ่ม 30
ตุ่ม90

0597-0124-37
0597-0124-29

อัล

40/10 มก. ตุ่ม 30
ตุ่ม90

0597-0125-37
0597-0125-29

A2

80/5 มก. ตุ่ม 30
ตุ่ม90

0597-0126-37
0597-0126-29

A3

80/10 มก. ตุ่ม 30
ตุ่ม90

0597-0127-37
0597-0127-29

A4

พื้นที่จัดเก็บ
เก็บทีอุ่ณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (77 องศาฟาเรนไฮต์); ทัศนศึกษาอนุญาตให้ 15°–30°C (59°–86°F)[ดูอุณหภูมหิ้องที่ควบคุมโดย USP] ห้ามแกะออกจากตุ่มพองก่อนใชท้ันที ปกป้อง
จากความชื้นและแสง

17 ข้อมูลการใหค้ําปรึกษาผู้ป่วย ดูฉลากผู้ป่วยที่ได้รับการ
อนุมัติจาก FDA (17.2)

17.1 การตั้งครรภ์
แจ้งผูป้่วยหญิงในวัยเจริญพันธุเ์กี่ยวกับผลทีต่ามมาของการได้รับยาที่ออกฤทธิต์่อระบบเรนิน-แองจิโอเทนซิน แนะนําให้ผู้ป่วยเหล่านี้รายงานการตั้งครรภ์ต่อแพทย์โดยเร็วที่สุด [ดูคํา
เตือนและข้อควรระวัง (5.1)].

17.2 การติดฉลากผู้ป่วยที่ไดร้ับการอนุมัติจาก FDA
การติดฉลากผู้ป่วยจัดทําเป็นแผ่นพับที่ส่วนท้ายของข้อมูลการสั่งจ่ายยานี้

Norvasc เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Pfizer, Inc. 
Maalox เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Novartis

จัดจําหน่ายโดย:
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc. 
Ridgefield, CT 06877 สหรัฐอเมริกา

ไดร้ับอนุญาตจาก: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim, Germany
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