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Risedronate
ออกเสียงว่า (ris ed' roe nate)

hy เป็นยานี้กําหนด?

ยาเม็ด Risedronate และยาออกฤทธิ์ช้า (ยาเม็ดที่ออกฤทธิน์าน) ใช้เพื่อป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน (ภาวะที่กระดูกบางและ
อ่อนแอและแตกง่าย) ในสตรีทีห่มดประจําเดือน (''การเปลี่ยนแปลงของชีวิต'' ปลาย ของรอบเดือน) ยาเม็ด Risedronate ยังใชใ้น
การรักษาโรคกระดูกพรุนในผู้ชาย และในผู้ชายและผู้หญิงทีใ่ช้กลโูคคอร์ติคอยด์ (ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดหนึ่งทีอ่าจทําให้เกิดโรค
กระดูกพรุน) ยาเม็ด Risedronate ยังใช้ในการรักษาโรคกระดูกของพาเก็ท (ภาวะทีก่ระดูกอ่อนและอ่อนแอและอาจผิดรูป เจ็บปวด 
หรือแตกหักง่าย) Risedronate อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าบสิฟอสโฟเนต ทํางานโดยป้องกันการสลายตัวของกระดูกและเพิ่มความหนา
แน่นของกระดูก (ความหนา)

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Risedronate มาในรูปแบบแท็บเล็ตและแท็บเล็ตที่ปล่อยออกมาช้าเพื่อรับประทานทางปาก ยาเม็ดที่ออกฤทธิช์้ามักใช้สัปดาหล์ะครั้ง
ในตอนเช้า ทันทีหลังอาหารเช้า โดยปกติยาเม็ดจะรับประทานในขณะท้องว่างวันละครั้งในตอนเช้า สัปดาหล์ะครั้งในตอนเช้า เดือนละ
ครั้งในตอนเช้า หรือเดือนละครั้งเป็นเวลา 2 เช้าติดต่อกัน ขึ้นอยู่กับสภาพของคุณและปริมาณทีแ่พทย์สั่ง หากคุณทาน 
Risedronate สัปดาหล์ะครั้ง เดือนละครั้ง หรือเดือนละครั้งติดต่อกัน 2 วัน ใหท้านวันเดียวกันทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนหรือ 2 วัน
ติดต่อกันทุกเดือน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่
เข้าใจ ใชเ้วลาเพิ่มขึ้นตรงตามทีก่ํากับไว้

Risedronate อาจทํางานไมถู่กต้องและอาจทําใหห้ลอดอาหารเสียหาย (ท่อที่เชื่อมต่อปากและ
กระเพาะอาหาร) หรือทําให้เกิดแผลในปากหากไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําต่อไปนี้ แจ้งให้แพทยท์ราบ หาก
คุณไมเ่ข้าใจ ไมค่ิดว่าจะจําได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านี้ได้:

คุณต้องกินยา Risedronate ทันทีหลังจากลุกจากเตียงในตอนเช้าและก่อนรับประทานอาหารหรือดื่มอะไรก็ตาม คุณต้องกิน
ยาเม็ดทีอ่อกฤทธิช์้าโดยทันทีหลังอาหารเช้า อย่าตื่นนอนก่อนนอนหรือก่อนตื่นและลุกจากเตียงในวันนั้น

กลืนยาเม็ดด้วยนํ้าเปล่าเต็มแก้ว (6 ถึง 8 ออนซ์ [180 ถึง 240 มล.]) ขณะทีคุ่ณกําลังนั่งหรือยืน กลืนเม็ดยาที่ออกฤทธิช์้าด้วย
นํ้าเปล่าอย่างน้อย 4 ออนซ์ (120 มล.) ขณะทีคุ่ณนั่งหรือยืน ห้ามดื่ม Risedronate กับชา กาแฟ นํ้าผลไม้ นํ้าแร่ นม เครื่องดื่ม
จากนมอื่นๆ หรือของเหลวอื่นใดนอกจากนํ้าเปล่า
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กลืนเม็ดยาและเม็ดยาที่ออกฤทธิช์้าทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้ อย่าดูดยาเม็ดหรือถือไว้ในปากเป็นเวลานาน

หลังจากที่คุณทาน Risedronate อย่ากินดื่มหรือทานยาอื่น ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที อย่านอนราบเป็นเวลาอย่างน้อย 30 
นาทีหลังจากที่คุณลุกขึ้น นั่งตัวตรงหรือยืนตัวตรงจนผ่านไปอย่างน้อย 30 นาที

Risedronate ควบคุมโรคกระดูกพรุนและโรคกระดูก Paget แต่ไม่สามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ Risedronate ช่วยรักษาและ
ป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ตราบเท่าทีไ่ด้รับอย่างสมํ่าเสมอ กินยาตื่นขึ้นต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทาน Risedronate โดยไม่
ได้ปรึกษาแพทย์ แต่ควรปรึกษาแพทย์เป็นระยะๆ ว่าคุณยังต้องทาน Risedronate หรือไม่

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใชย้า) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วย Risedronate และทุก
ครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนี้คุณยัง
สามารถเยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับ
คู่มือการใช้ยา

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนที่จะลุกขึ้น
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยา Risedronate ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ด Risedronate หรือยาเม็ด
ที่ออกฤทธิ์ช้า สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ สารยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่ เช่น bevacizumab (Avastin), 
everolimus (Afinitor, Zortress), pazopanib (Votrient), sorafenib (Nexavar) หรือ sunitinib (Sutent); 
แอสไพรินและยาต้านการอักเสบที่ไมใ่ชส่เตียรอยด์อื่น ๆ (NSAIDs) เช่น ibuprofen (Advil, Ibu-Tab, Motrin, อื่น ๆ ) และ 
naproxen (Aleve, Naprelan, Naprosyn, อื่น ๆ ); เคมีบําบัดมะเร็ง หรือยาสเตียรอยด์ในช่องปาก เช่น 
dexamethasone, methylprednisolone (Medrol) และ prednisone (Rayos) หากคุณกําลังใช้ยาเม็ดที่ออกฤทธิช์้า 
คุณควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยว่าคุณกําลังใชย้า H2ตัวบล็อกเช่น cimetidine, famotidine (Pepcid), nizatidine (Axid) 
และ ranitidine (Zantac) หรือตัวยับยั้งโปรตอนปั๊มเช่น esomeprazole (Nexium ใน Vimovo), lansoprazole 
(Prevacid), omeprazole (Prilosec, Zegerid), pantoprazole (Protonix ) และราเบปราโซล (AcipHex) แพทย์ของ
คุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

คุณควรรู้ว่า Actonel และ Atelvia ทั้งคู่มสีารไรโดรเนต คุณไม่สามารถใช้ยาทั้งสองนี้พร้อมกันได้

หากคุณกําลังใชย้ารับประทานอื่นๆ รวมทั้งวิตามิน อาหารเสริม หรือยาลดกรด ให้ทานยาเหล่านีอ้ย่างน้อย 30 นาทีหลังจากทีคุ่ณ
ทาน Risedronate

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยมีแคลเซียมในเลือดตํ่าหรือมีปัญหาใดๆ กับหลอดอาหาร และหากคุณไม่
สามารถนั่งตัวตรงหรือยืนตัวตรงได้เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าคุณไม่ควรรับประทาน 
Risedronate
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แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังเข้ารับการบําบัดด้วยรังสี ถ้าคุณมีหรือเคยมีปัญหาในการกลืน; อิจฉาริษยา; 
แผลพุพองหรือปัญหาอื่น ๆ กับกระเพาะอาหารของคุณ โรคโลหิตจาง (เงื่อนไขที่เซลลเ์ม็ดเลือดแดงไม่ให้ออกซิเจนเพียงพอไปยัง
ทุกส่วนของร่างกาย); โรคมะเร็ง; การติดเชื้อทุกชนิดโดยเฉพาะในปากของคุณ ปัญหาเกี่ยวกับปาก ฟัน หรือเหงือกของคุณ 
เงื่อนไขใด ๆ ทีห่ยุดการแข็งตัวของเลือดตามปกติ หรือโรคทางทันตกรรมหรือไต

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือกําลังใหน้มบุตร แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณวางแผนทีจ่ะ
ตั้งครรภ์ในเวลาใด ๆ ในอนาคต เนื่องจาก Risedronate อาจยังคงอยูใ่นร่างกายของคุณเป็นเวลาหลายปีหลังจากที่คุณหยุดใช้ 
โทรหาแพทย์หากคุณตั้งครรภ์ระหว่างหรือหลังการรักษาด้วย Risedronate

คุณควรรู้ว่า Risedronate อาจทําให้กระดูก กล้ามเนื้อ หรือปวดข้อรุนแรงได้ คุณอาจเริ่มรู้สึกเจ็บปวดภายในไม่กี่วัน หลายเดือน 
หรือหลายปีหลังจากคุณรับ Risedronate ครั้งแรก แม้ว่าอาการปวดประเภทนีอ้าจเริ่มหลังจากที่คุณกิน Risedronate มาสัก
ระยะแล้ว แตส่ิ่งสําคัญสําหรับคุณและแพทย์ทีต่้องตระหนักว่าอาการปวดนี้อาจเกิดจาก Risedronate โทรหาแพทย์ของคุณได้
ทันทีหากคุณพบอาการปวดอย่างรุนแรงในเวลาใด ๆ ระหว่างการรักษาด้วย Risedronate แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณหยุด
ทาน Risedronate และความเจ็บปวดของคุณอาจหายไปหลังจากที่คุณหยุดใชย้า

คุณควรรู้ว่า Risedronate อาจทําให้เกิด osteonecrosis ของขากรรไกร (ONJ ซึ่งเป็นภาวะที่ร้ายแรงของกระดูกขากรรไกร) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีการผ่าตัดหรือการรักษาทางทันตกรรมในขณะที่ทานยา ทันตแพทย์ควรตรวจฟันของคุณและดําเนิน
การรักษาที่จําเป็น รวมถึงการทําความสะอาดหรือแก้ไขฟันปลอมที่ใสไ่ม่พอดี ก่อนที่คุณจะเริ่มทํา Risedronate ให้แน่ใจว่าได้
แปรงฟันและทําความสะอาดปากของคุณอย่างถูกต้องในขณะที่คุณกําลังตื่นขึ้น พูดคุยกับแพทย์ของคุณก่อนที่จะมีการรักษา
ทางทันตกรรมใด ๆ ในขณะทีคุ่ณกําลังใชย้านี้

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับสิ่งอื่น ๆ ทีคุ่ณสามารถทําไดเ้พื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนไม่ให้พัฒนาหรือเลวลง แพทย์ของ
คุณอาจบอกให้คุณหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอลป์ริมาณมาก และปฏิบัตติามโปรแกรมการออกกําลังกายที่เน้นนํ้า
หนักเป็นประจํา

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

คุณควรกินอาหารทีอุ่ดมด้วยแคลเซียมและวิตามินดีจํานวนมากในขณะที่รับประทานยา Risedronate แพทย์ของคุณจะบอก
คุณว่าอาหารชนิดใดเป็นแหล่งที่ดีของสารอาหารเหล่านี้ และจํานวนอาหารที่คุณต้องการในแต่ละวัน หากคุณพบว่าการทาน
อาหารเหล่านี้ไม่เพียงพอ ให้แจ้งแพทย์ ในกรณีดังกล่าว แพทย์ของคุณสามารถกําหนดหรือแนะนําอาหารเสริมได้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณลืมรับประทานยา Risedronate วันละ 1 ครั้ง อย่ารับประทานในช่วงหลังของวัน ข้ามขนาดที่ลืมไปและทานยา 1 เม็ดในเช้า
วันรุ่งขึ้นตามปกติ

หากคุณลืมทานยา Risedronate สัปดาห์ละครั้ง อย่ารับประทานในช่วงหลังของวัน รับประทาน 1 เม็ดในตอนเช้าหลังจากที่คุณจํา
ได้ จากนั้นกลับไปทานยาสัปดาห์ละครั้งในวันทีก่ําหนดเป็นประจํา

หากคุณลืมทานยา Risedronate เดือนละครั้ง แต่จําได้มากกว่า 7 วันก่อนกําหนดขนาดยาครั้งต่อไป ใหท้านมื้อทีล่ืมไปในตอน
เช้าหลังจากที่คุณจําได้ หากคุณจําได้น้อยกว่า 7 วันก่อนใหย้าตามกําหนดครั้งต่อไป อย่ากินยาที่ลืมไป ให้รอจนถึงเช้าของขนาด
ยาถัดไป จากนั้นให้ทานยาตามปกติ

หากคุณลืมทานยาหนึ่งหรือทั้งสองโดสในสองวันติดต่อกัน ใหเ้พิ่มขึ้นเดือนละครั้ง แต่จําไว้มากกว่า 7 วันก่อนใหย้าตามกําหนดการ
ครั้งต่อไป คุณสามารถทานยาทีไ่มไ่ด้รับได้ ให้กินยาทีล่ืมไปครั้งแรกในตอนเช้าหลังจากที่คุณจําได้ และถ้าคุณลืมทั้งสองมื้อ ให้ทานมื้อ
ที่สองที่ลืมไปในตอนเช้าหลังจากที่คุณกินเม็ดแรก หากคุณจําได้น้อยกว่า 7 วันก่อนการใหย้าตามกําหนดครั้งต่อไป

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601247.html 3/7



14/14/22, 16:39 น. Risedronate สมุนไพรยาและอาหารเสริม

อย่าใช้ยาที่ไม่ไดร้ับ ให้รอจนถึงเช้าของขนาดยาถัดไป จากนั้นใหท้านยาตามปกติ

หากคุณลืมรับประทานยา Risedronate และไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไร ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ ตื่นขึ้นในตอนเช้าเป็นอย่างแรก
เสมอ อย่ากินยาสองครั้งเพื่อชดเชยการลืม และอย่ากินเกินหนึ่งครั้งในหนึ่งวัน

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Risedronate อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

เรอ

ปากแห้ง

อาการปวดท้อง

ท้องเสีย

ท้องผูก

แก๊ส

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

ความอ่อนแอ

ปวดขา

ปวดหลัง

ปัสสาวะบ่อยหรือเร่งด่วน

เจ็บปวดเมื่อปัสสาวะ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบผลข้างเคียงใด ๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที
ก่อนที่คุณจะใชย้า Risedronate อีกต่อไป:

กลืนลําบากหรือปวดเมื่อกลืนกิน

ใหม่หรืออาการเสียดท้องทีแ่ย่ลง

อาการเจ็บหน้าอก

อาการคัน

ผื่น

ลมพิษ

แผลพุพองบนผิวหนัง

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

หายใจลําบาก
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เสียงแหบ

กล้ามเนื้อกระตุก กระตุก หรือเป็นตะคริว

ชาหรือรู้สึกเสียวซ่ารอบปากหรือในมือหรือเท้า

ตาบวม แดง หรือเจ็บปวด

ความไวต่อแสง

เหงือกอักเสบหรือบวม

คลายฟัน

ชาหรือรู้สึกหนักในกราม

การรักษากรามไม่ดี

ทื่อ ปวดเมื่อยตามสะโพก ขาหนีบ หรือต้นขา

Risedronate อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

การใช้ยาบิสฟอสโฟเนต เช่น ยา Risedronate สําหรับโรคกระดูกพรุน อาจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะกระดูกต้นขาหักได้ คุณอาจรู้สึก
เจ็บที่สะโพก ขาหนีบ หรือต้นขาเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนก่อนที่กระดูกจะหัก และคุณอาจพบว่ากระดูกต้นขาส่วนหนึ่ง
หรือทั้งสองหักแม้ว่าคุณจะไมไ่ด้ล้มหรือไดร้ับบาดเจ็บอื่นๆ เป็นเรื่องปกติทีก่ระดูกต้นขาจะหักในคนที่มีสุขภาพดี แต่คนทีเ่ป็นโรค
กระดูกพรุนอาจทําให้กระดูกนีห้ักได้แม้ว่าจะไม่ได้รับประทาน Risedronate ก็ตาม พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของ
การเพิ่มขึ้น

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

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

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

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

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด ให้นมแกผู่้ป่วยเต็มแก้ว และโทรติดต่อศูนยค์วบคุมพิษในพื้นทีข่องคุณทีห่มายเลข 1-800- 222-1222 
หากเหยื่อล้มลงหรือไม่หายใจ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินในพื้นทีท่ี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ชาหรือรู้สึกเสียวซ่ารอบปากหรือในมือหรือเท้า

กล้ามเนื้อกระตุก ตะคริว หรือกระตุก

อาการชัก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการหรือการศึกษาเกี่ยวกับภาพกระดูก แจ้งให้แพทย์และบุคลากรในห้องปฏิบัตกิารทราบว่าคุณ
กําลังใช้ยา Risedronate

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Actonel®

Atelvia

ชื่อแรนด์ของผลิตภัณฑ์ผสม

Actonel®ด้วยแคลเซียม (ประกอบด้วยแคลเซียม, Risedronate)

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2016

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผูป้่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West 
Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP
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หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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