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การฉีดกรด Zoledronic
ออกเสียงว่า (zoe 'le dron ik)

hy เป็นยานี้กําหนด?

กรด Zoledronic (Reclast) ใชเ้พื่อป้องกันหรือรักษาโรคกระดูกพรุน (ภาวะที่กระดูกบางและอ่อนแอและแตกหักง่าย) ในสตรี
ทีห่มดประจําเดือน ('การเปลี่ยนแปลงของชีวิต' การสิ้นสุดรอบเดือนปกติ) กรด Zoledronic (Reclast) ยังใช้ในการรักษาโรค
กระดูกพรุนในผู้ชาย และเพื่อป้องกันหรือรักษาโรคกระดูกพรุนในผู้ชายและผู้หญิงที่กําลังรับประทานกลโูคคอร์ตคิอยด์ (ยา
คอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดหนึ่งทีอ่าจทําใหเ้กิดโรคกระดูกพรุน) กรด Zoledronic (Reclast) ยังใช้ในการรักษาโรคกระดูกของ 
Paget (ภาวะที่กระดูกอ่อนและอ่อนแอและอาจมีรูปร่างผิดปกติ เจ็บปวดหรือหักได้ง่าย) Zoledronic acid (Zometa) ใช้
รักษาระดับแคลเซียมในเลือดสูงที่อาจเกิดจากมะเร็งบางชนิด กรด Zoledronic (Zometa) ยังใช้ร่วมกับเคมีบําบัดมะเร็งเพื่อ
รักษาความเสียหายของกระดูกทีเ่กิดจาก multiple myeloma [มะเร็งที่เริ่มต้นในเซลล์พลาสม่า (เซลล์เม็ดเลือดขาวที่ผลิต
สารที่จําเป็นในการต่อสู้กับการติดเชื้อ)] หรือโดยมะเร็งทีเ่ริ่มต้นในส่วนอื่นของ ร่างกายแต่ลามไปถึงกระดูก Zoledronic acid 
(Zometa) ไม่ใช่เคมีบําบัดสําหรับมะเร็ง และจะไม่ชะลอหรือหยุดการแพร่กระจายของมะเร็ง อย่างไรก็ตาม สามารถใช้รักษาโรค
กระดูกในผู้ป่วยมะเร็งได้ กรด Zoledronic อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าบิสฟอสโฟเนต มันทํางานโดยชะลอการสลายของกระดูก 
เพิ่มความหนาแน่นของกระดูก (ความหนา) และลดปริมาณแคลเซียมที่ปล่อยออกมาจากกระดูกเข้าสู่กระแสเลือด

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

กรด Zoledronic มาในรูปแบบสารละลาย (ของเหลว) เพื่อฉีดเข้าเส้นเลือดอย่างน้อย 15 นาที โดยปกติแพทย์จะฉีดยาใน
สํานักงานแพทย์ โรงพยาบาล หรือคลินิก เมื่อใช้การฉีดกรด zoledronic เพื่อรักษาระดับแคลเซียมในเลือดสูงที่เกิดจากมะเร็ง 
มักจะให้ครั้งเดียว อาจให้เข็มที่สองอย่างน้อย 7 วันหลังจากรับประทานครั้งแรก หากแคลเซียมในเลือดไม่ลดลงสู่ระดับปกติ
หรือไม่คงอยู่ที่ระดับปกติ เมื่อใช้การฉีดกรด zoledronic เพื่อรักษาความเสียหายของกระดูกที่เกิดจาก multiple myeloma 
หรือมะเร็งที่แพร่กระจายไปยังกระดูก มักจะให้ทุกๆ 3 ถึง 4 สัปดาห์ เมื่อใช้การฉีดกรด zoledronic ในการรักษาโรคกระดูก
พรุนในสตรทีี่หมดประจําเดือนหรือในผู้ชาย หรือเพื่อรักษาหรือป้องกันโรคกระดูกพรุนในผู้ที่รับประทานกลโูคคอร์ติคอยด์ มักจะ
ไดร้ับปีละครั้ง เมื่อใช้กรด zoledronic เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจําเดือน มักให้ทุกๆ 2 ปี เมื่อใช้กรด 
zoledronic ในการรักษาโรคกระดูกของ Paget มักให้เป็นยาเดี่ยว แต่อาจให้ยาเพิ่มเติมหลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่ง
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อย่าลืมดื่มนํ้าอย่างน้อย 2 แก้วหรือของเหลวอื่นภายในสองสามชั่วโมงก่อนที่คุณจะได้รับกรด zoledronic

แพทย์ของคุณอาจสั่งหรือแนะนําอาหารเสริมแคลเซียมและวิตามินดีที่มีวิตามินดีในระหว่างการรักษาของคุณ คุณควรทาน
อาหารเสริมเหล่านี้ทุกวันตามคําแนะนําของแพทย์ แจ้งให้แพทย์ทราบหากมีเหตุผลใดทีคุ่ณจะไม่สามารถทานอาหารเสริมเหล่า
นี้ได้ในระหว่างการรักษา

คุณอาจพบปฏิกิริยาในช่วงสองสามวันแรกหลังจากที่คุณได้รับการฉีดกรด zoledronic อาการของปฏิกิริยานีอ้าจรวมถึง
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ มีไข้ ปวดศีรษะ หนาวสั่น และปวดกระดูก ข้อต่อหรือกล้ามเนื้อ อาการเหล่านีอ้าจเริ่มในช่วง 3 วัน
แรกหลังจากที่คุณไดร้ับยาฉีดกรด zoledronic และอาจนาน 3 ถึง 14 วัน แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณใช้ยาบรรเทาปวด/
ยาลดไข้ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์หลังจากทีคุ่ณได้รับการฉีดกรดโซลิดโทรนิกเพื่อป้องกันหรือรักษาอาการเหล่านี้

หากคุณไดร้ับการฉีดกรด zoledronic เพื่อป้องกันหรือรักษาโรคกระดูกพรุน คุณต้องรับยาตามกําหนดต่อไป แม้ว่าคุณ
จะรู้สึกดี คุณควรปรึกษาแพทยเ์ป็นระยะๆ ว่าคุณยังต้องรับการรักษาด้วยยานีห้รือไม่

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะใหเ้อกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยการฉีดกรด 
zoledronic และทุกครั้งที่คุณได้รับยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ 
นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (http://www.fda.gov/Drugs/
DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้
ผลิต} เพื่อขอรับคู่มือการใช้ยา

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนไดร้ับการฉีดกรด zoledronic
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้กรด zoledronic หรือยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีดกรด zoledronic 
สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

คุณควรรู้ว่าการฉีดกรด zoledronic อยู่ภายใต้ชื่อแบรนด์ Zometa และ Reclast คุณควรใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ครั้งละหนึ่งผลิตภัณฑ์เท่านั้น

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาปฏิชีวนะ aminoglycoside เช่น amikacin 
(Amikin), gentamicin (Garamycin), kanamycin (Kantrex), neomycin (Neo-Rx, Neo-Fradin), 
paromomycin (Humatin), streptomycin และ tobramycin (Tobi , เนบซิน); แอสไพรินและยาต้านการอักเสบที่
ไม่ใช่สเตียรอยด์อื่น ๆ (NSAIDs) เช่น ibuprofen (Advil, Motrin) และ naproxen (Aleve, Naprosyn); ยาเคมี
บําบัดมะเร็ง ดิจอกซิน (Lanoxin ใน Digitek); ยาขับปัสสาวะ ('ยาเม็ดนํ้า') เช่น บูเมทาไนด์ (บูเม็กซ์), กรดเอทาครินิก (เอ
เดคริน) และฟูโรเซไมด์ (ลาซิกซ์); และสเตียรอยด์ในช่องปากเช่น dexamethasone (Decadron, Dexone), 
methylprednisolone (Medrol) และ prednisone (Deltasone)
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ด้วยกรด zoledronic ดังนั้นควรแจ้งให้แพทยท์ราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาที่ไม่ปรากฏในรายการ
นี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีหรือเคยเป็นโรคไต หรือหากคุณมีอาการปากแห้ง ปัสสาวะสีเข้ม เหงื่อออก
น้อยลง ผิวแห้ง และมีอาการอื่นๆ ของภาวะขาดนํ้า หรือเพิ่งมีอาการท้องร่วง อาเจียน มีไข้ ติดเชื้อ เหงื่อออกมากเกินไป 
หรือ ไม่สามารถดื่มนํ้าได้เพียงพอ แพทย์ของคุณจะรอจนกว่าคุณจะขาดนํ้าอีกต่อไปก่อนที่จะให้การฉีดกรด zoledronic 
แก่คุณ หรือหากคุณมีโรคไตบางประเภทอาจไม่ได้กําหนดวิธีการรักษานีใ้ห้กับคุณ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเคยมี
ระดับแคลเซียมในเลือดตํ่า แพทย์ของคุณอาจตรวจระดับแคลเซียมในเลือดของคุณก่อนที่คุณจะเริ่มการรักษา และอาจไม่
สั่งยานี้หากระดับตํ่าเกินไป

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยได้รับการรักษาด้วยกรด zoledronic หรือ bisphosphonates อื่นๆ 
(Actonel, Actonel+Ca, Aredia, Boniva, Didronel, Fosamax, Fosamax+D, Reclast, Skelid และ 
Zometa) หากคุณเคยได้รับการผ่าตัดต่อมพาราไทรอยด์ (ต่อมเล็กๆ ที่คอ) หรือต่อมไทรอยด์ หรือการผ่าตัดเพื่อเอา
ส่วนต่างๆ ของลําไส้เล็กออก และถ้าคุณมีหรือเคยเป็นภาวะหัวใจล้มเหลว (ภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปยังส่วน
อื่น ๆ ของร่างกายได้เพียงพอ); โรคโลหิตจาง (เงื่อนไขที่เซลล์เม็ดเลือดแดงไม่สามารถนําออกซิเจนเพียงพอไปยังส่วน
อื่น ๆ ของร่างกาย); เงื่อนไขใด ๆ ที่หยุดการแข็งตัวของเลือดตามปกติ แคลเซียม แมกนีเซียม หรือโพแทสเซียมในเลือด
ตํ่า เงื่อนไขใด ๆ ที่ป้องกันไม่ให้ร่างกายของคุณดูดซึมสารอาหารจากอาหาร หรือปัญหาเกี่ยวกับปาก ฟัน หรือเหงือก การ
ติดเชื้อ โดยเฉพาะในปากของคุณ โรคหอบหืดหรือหายใจดังเสียงฮืด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทําให้แย่ลงโดยการใช้
แอสไพริน หรือพาราไทรอยด์หรือโรคตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร คุณควรใช้วิธีการคุมกําเนิดที่เชื่อถือได้เพื่อ
ป้องกันการตั้งครรภ์ในขณะที่คุณได้รับกรดโซเลโทรนิก หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับกรดโซเลโดรนิก ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ 
กรด Zoledronic อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ พูดคุยกับแพทย์ของคุณหากคุณวางแผนที่จะตั้งครรภ์ในเวลาใด ๆ 
ในอนาคตเนื่องจากกรด zoledronic อาจยังคงอยู่ในร่างกายของคุณเป็นเวลาหลายปีหลังจากที่คุณหยุดรับ

คุณควรรู้ว่าการฉีดกรด zoledronic อาจทําให้กระดูก กล้ามเนื้อ หรือปวดข้อรุนแรงได้ คุณอาจเริ่มรู้สึกเจ็บปวดภายในไม่
กี่วันหรือหลายเดือนหลังจากที่คุณได้รับการฉีดกรดโซลิดโทรนิกครั้งแรก แม้ว่าอาการปวดประเภทนี้อาจเริ่มหลังจากที่คุณ
ได้รับการฉีดกรด zoledronic มาระยะหนึ่งแล้ว แต่สิ่งสําคัญสําหรับคุณและแพทย์ทีต่้องตระหนักว่าอาการปวดนี้อาจเกิด
จากกรด zoledronic โทรหาแพทยข์องคุณได้ทันทหีากคุณพบอาการปวดอย่างรุนแรงเมื่อใดก็ได้ระหว่างการรักษาด้วย
การฉีดกรด zoledronic แพทยข์องคุณอาจหยุดให้การฉีดกรด zoledronic และความเจ็บปวดของคุณอาจหายไปหลัง
จากที่คุณหยุดการรักษาด้วยยานี้

คุณควรรู้ว่ากรด zoledronic อาจทําใหเ้กิด osteonecrosis ของขากรรไกร (ONJ ซึ่งเป็นภาวะทีร่้ายแรงของกระดูกขา
กรรไกร) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีการผ่าตัดหรือการรักษาทางทันตกรรมในขณะที่คุณใช้ยา ทันตแพทย์ควรตรวจฟัน
ของคุณและดําเนินการรักษาใดๆ ที่จําเป็น รวมทั้งการทําความสะอาด ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้กรดโซลิดโทรนิก อย่าลืมแปรงฟัน
และทําความสะอาดปากอย่างถูกต้องในขณะทีคุ่ณใช้กรดโซลิดโทรนิก พูดคุยกับแพทย์ของคุณก่อนทําการรักษาทางทันต
กรรมในขณะที่คุณใช้ยานี้

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณไม่ไดร้ับการนัดหมายเพื่อรับการฉีดกรด zoledronic ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณโดยเร็วที่สุด
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ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

กรด Zoledronic อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้ หรืออาการที่ระบุไว้
ในหัวข้อ HOW หรือ PRECAUTIONS รุนแรงหรือไม่หายไป:

อาการคัน แดง ปวดหรือบวมบริเวณที่ได้รับการฉีดยา

แดง บวม คัน นํ้าตาไหล หรือรอบดวงตาบวม

ท้องผูก

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

อาการปวดท้อง

เบื่ออาหาร

ลดนํ้าหนัก

อิจฉาริษยา

แผลในปาก

กังวลมากเกินไป

ความปั่นป่วน

ภาวะซึมเศร้า

นอนหลับยากหรือหลับยาก

มีไข้ หนาวสั่น ไอ และอาการติดเชื้ออื่นๆ

แพทช์สีขาวในปาก

บวม, แดง, ระคายเคือง, แสบร้อนหรือมีอาการคันที่ช่องคลอด

ตกขาวตกขาว

ชาหรือรู้สึกเสียวซ่ารอบปากหรือนิ้วมือหรือนิ้วเท้า

ผมร่วง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ผื่น

ลมพิษ

อาการคัน

อาการบวมทีต่า ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น คอ มือ แขน เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

เสียงแหบ

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก
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อาการเจ็บหน้าอกส่วนบน

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

กล้ามเนื้อกระตุกกระตุกหรือตะคริว

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

เหงือกอักเสบหรือบวม

คลายฟัน

ชาหรือรู้สึกหนักในกราม

เจ็บในปากหรือกรามทีไ่ม่หาย

กรด Zoledronic อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

การรักษาด้วยยาบิสฟอสโฟเนต เช่น การฉีดกรดโซเลโทรนิกสําหรับโรคกระดูกพรุน อาจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะกระดูกต้นขา
หักได้ คุณอาจรู้สึกทื่อ ปวดเมื่อยที่สะโพก ขาหนีบ หรือต้นขาเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนก่อนที่กระดูกจะหัก และคุณ
อาจพบว่ากระดูกต้นขาของคุณหนึ่งหรือทั้งสองหักแม้ว่าคุณจะไม่ได้ล้มหรือมีประสบการณม์าก่อน การบาดเจ็บอื่น ๆ เป็นเรื่อง
ปกติที่กระดูกต้นขาจะแตกหักในคนที่มีสุขภาพดี แตผู่้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนอาจทําให้กระดูกหักได้แม้ว่าจะไม่ได้รับการฉีดกรด
โซเลดโรนิกก็ตาม พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับการฉีดกรด zoledronic

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

แพทย์ของคุณจะเก็บยานี้ไว้ในสํานักงานของเขาหรือเธอและมอบให้คุณตามความจําเป็น

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นขึ้นไม่ได้ ใหโ้ทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใชย้าเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ไข้

ความอ่อนแอ

กล้ามเนื้อตึงหรือตะคริวอย่างกะทันหัน

หัวใจเต้นเร็ว เต้นแรง หรือผิดปกติ
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อาการวิงเวียนศีรษะ

การเคลื่อนไหวของดวงตาที่ไมส่ามารถควบคุมได้

วิสัยทัศน์คู่

ภาวะซึมเศร้า

เดินลําบาก

ส่วนของร่างกายสั่นไหวอย่างควบคุมไม่ได้

อาการชัก

ความสับสน

หายใจถี่

ปวด แสบร้อน ชาหรือรู้สึกเสียวซ่าที่มือหรือเท้า

พูดลําบาก

กลืนลําบาก

ปัสสาวะน้อยลง

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการ
ตอบสนองของร่างกายคุณต่อกรด zoledronic

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

ปรับปรุงใหม่®

Zometa®

แก้ไขล่าสุด - 15/11/2554

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

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

สําหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP
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หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ
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