
บ้าน →ยา สมุนไพรและอาหารเสริม → ไซโคลฟอสฟาไมด์

URL ของหน้านี:้ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682080.html

ไซโคลฟอสฟาไมด์
ออกเสียงว่า (sye kloe foss 'fa mide)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Cyclophosphamide ใชเ้พียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิด Hodgkin's (โรค Hodgkin's) และมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิด Non-Hodgkin's (มะเร็งชนิดหนึ่งที่เริ่มต้นในเซลลเ์ม็ดเลือดขาว

ชนิดหนึ่งที่ปกติจะต่อสู้กับการติดเชื้อ); มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองทเีซลล์ทีผ่ิวหนัง (CTCL กลุ่มของมะเร็งในระบบภูมิคุ้มกันที่ปรากฏครั้งแรกเป็นผื่นที่ผิวหนัง); multiple myeloma (มะเร็งชนิดหนึ่งของไขกระดูก); และมะเร็งเม็ดเลือด

ขาวบางชนิด (มะเร็งในเซลลเ์ม็ดเลือดขาว) ซึ่งรวมถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังกลุ่มลิมโฟซิติก (CLL) มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังในไขกระดูก (CML) มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบมัยอีลอยด์ (AML, ANLL) และ

มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันกลุ่มลิมโฟบลาสติก (ALL) นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษาเรติโนบลาสโตมา (มะเร็งในดวงตา), นวิโรบลาสโตมา (มะเร็งที่เริ่มต้นในเซลล์ประสาทและเกิดขึ้นส่วนใหญใ่นเด็ก) มะเร็งรังไข่ (มะเร็งที่เริ่มต้นใน

อวัยวะสืบพันธุ์สตรทีี่เกิดไข่) และมะเร็งเต้านม ไซโคลฟอสฟาไมดย์ังใช้ในการรักษาโรคไต (โรคที่เกิดจากความเสียหายต่อไต) ในเด็กที่โรคไม่ดีขึ้น แย่ลง หรือกลับมาหลังจากรับประทานยาอื่น ๆ หรือในเด็กที่มีอาการข้างเคียงที่ไม่

สามารถทนต่อยาอื่น ๆ ยา Cyclophosphamide อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า alkylating agent เมื่อใช้ไซโคลฟอสฟาไมดใ์นการรักษามะเร็ง ไซโคลฟอสฟาไมดจ์ะทํางานโดยชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในร่างกายของ

คุณ เมื่อใช้ไซโคลฟอสฟาไมดใ์นการรักษาโรคไต จะทํางานโดยการกดภูมิคุ้มกันของร่างกาย ไซโคลฟอสฟาไมดย์ังใช้ในการรักษาโรคไต (โรคที่เกิดจากความเสียหายต่อไต) ในเด็กที่โรคไม่ดีขึ้น แย่ลง หรือกลับมาหลังจากรับประทานยา

อื่น ๆ หรือในเด็กที่มีอาการข้างเคียงที่ไม่สามารถทนต่อยาอื่น ๆ ยา Cyclophosphamide อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า alkylating agent เมื่อใช้ไซโคลฟอสฟาไมดใ์นการรักษามะเร็ง ไซโคลฟอสฟาไมดจ์ะทํางานโดยชะลอหรือหยุดการ

เจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในร่างกายของคุณ เมื่อใช้ไซโคลฟอสฟาไมดใ์นการรักษาโรคไต จะทํางานโดยการกดภูมิคุ้มกันของร่างกาย ไซโคลฟอสฟาไมดย์ังใช้ในการรักษาโรคไต (โรคที่เกิดจากความเสียหายต่อไต) ในเด็กที่โรคไม่ดีขึ้น 

แย่ลง หรือกลับมาหลังจากรับประทานยาอื่น ๆ หรือในเด็กทีม่ีอาการข้างเคียงทีไ่ม่สามารถทนต่อยาอื่น ๆ ยา Cyclophosphamide อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า alkylating agent เมื่อใช้ไซโคลฟอสฟาไมดใ์นการรักษามะเร็ง ไซโคล

ฟอสฟาไมด์จะทํางานโดยชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในร่างกายของคุณ เมื่อใช้ไซโคลฟอสฟาไมดใ์นการรักษาโรคไต จะทํางานโดยการกดภูมิคุ้มกันของร่างกาย Cyclophosphamide อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า 

alkylating agent เมื่อใชไ้ซโคลฟอสฟาไมดใ์นการรักษามะเร็ง ไซโคลฟอสฟาไมดจ์ะทํางานโดยชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในร่างกายของคุณ เมื่อใช้ไซโคลฟอสฟาไมดใ์นการรักษาโรคไต จะทํางานโดยการกด

ภูมิคุ้มกันของร่างกาย Cyclophosphamide อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า alkylating agent เมื่อใช้ไซโคลฟอสฟาไมดใ์นการรักษามะเร็ง ไซโคลฟอสฟาไมดจ์ะทํางานโดยชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในร่างกายของคุณ 

เมื่อใช้ไซโคลฟอสฟาไมด์ในการรักษาโรคไต จะทํางานโดยการกดภูมิคุ้มกันของร่างกาย

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

ไซโคลฟอสฟาไมด์มาในรูปแบบเม็ดรับประทานวันละครั้ง ระยะเวลาในการรักษาขึ้นอยูก่ับชนิดของยาที่คุณกําลังใช้ ร่างกายของคุณ
ตอบสนองต่อยาเหล่านีไ้ด้ดีเพียงใด และชนิดของมะเร็งหรือสภาวะที่คุณเป็น รับประทานไซโคลฟอสฟาไมดใ์นเวลาเดียวกันทุกวัน 
ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ไซโคล
ฟอสฟาไมด์ตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

กลืนเม็ดทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

แพทย์ของคุณอาจต้องชะลอการรักษาหรือปรับขนาดยาไซโคลฟอสฟาไมดท์ั้งนี้ขึ้นอยูก่ับการตอบสนองต่อการรักษาและผลข้าง
เคียงที่คุณพบ พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณในระหว่างการรักษา อย่าหยุดทานไซโคลฟอสฟาไมด์โดยไม่ได้ปรึกษา
แพทย์

ใชส้ําหรับยานี้
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บางครั้งไซโคลฟอสฟาไมด์ยังใช้รักษามะเร็งปอดบางชนิด (มะเร็งปอดเซลลเ์ล็ก; SCLC) นอกจากนี้ยังใช้รักษา 
rhabdomyosarcoma (มะเร็งกล้ามเนื้อชนิดหนึ่ง) และ Ewing's sarcoma (มะเร็งกระดูกชนิดหนึ่ง) ในเด็ก พูดคุยกับแพทย์
ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานีส้ําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานไซโคลฟอสฟาไมด์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาไซโคลฟอสฟาไมด์ สารอัลคิเลตอื่นๆ เช่น เบนดามัสทีน (Treanda®), บูซุลฟาน 
(ไมเยอร์ลาน®, บูซัลเฟกซ์®), คาร์มัสทีน (BiCNU®, Gliadel®
เวเฟอร์), คลอแรมบูซิล (Leukeran®), ifosfamide (Ifex .)®), โลมัสทีน (CeeNU®), เมลฟาลัน (Alkeran®), โปรคารบ์า
ซีน (Mutalane®) หรือเทโมโซโลไมด์ (Temodar®) ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดไซโคลฟอสฟาไมด์ สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: allopurinol (Zyloprim®), คอร์ติโซน อะซเิตท, ด็อกโซรูบิ
ซิน (Adriamycin®, Doxil®), ไฮโดรคอร์ติโซน (Cortef®) หรือฟีโนบาร์บิทลั (Luminal®โซเดียม). แพทย์ของคุณอาจต้อง
เปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจโต้ตอบกับไซโคลฟอสฟาไมด์
ด้วย ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบําบัดอื่น ๆ หรือหากคุณเพิ่งได้รับรังสีเอกซ์ แจ้ง
แพทย์ของคุณด้วยหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไตหรือตับ

คุณควรรู้ว่าไซโคลฟอสฟาไมด์อาจรบกวนรอบเดือนปกติ (ช่วงเวลา) ในผู้หญิง และอาจหยุดการผลิตสเปิร์มในผู้ชาย ไซโคล
ฟอสฟาไมด์อาจทําใหเ้กิดภาวะมีบุตรยากถาวร (ตั้งครรภย์าก); อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทึกทักเอาเองว่าคุณไม่สามารถตั้ง
ครรภ์ไดห้รือไม่สามารถให้คนอื่นตั้งครรภ์ได้ ผู้หญิงที่กําลังตั้งครรภ์หรือใหน้มบุตรควรแจ้งใหแ้พทย์ทราบก่อนเริ่มใชย้านี้ คุณ
ไม่ควรวางแผนทีจ่ะมบีุตรในขณะที่รับเคมบีําบัดหรือชั่วขณะหนึ่งหลังการรักษา (พูดคุยกับแพทย์ของคุณสําหรับรายละเอียด
เพิ่มเติม) ใช้วิธีการคุมกําเนิดทีเ่ชื่อถือได้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ Cyclophosphamide อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมถึงการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใชไ้ซโคลฟอสฟาไมด์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ดื่มนํ้ามาก ๆ ในขณะที่คุณใช้ยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่
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ไซโคลฟอสฟาไมด์อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรง
หรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหารหรือนํ้าหนัก

อาการปวดท้อง

ท้องเสีย

ผมร่วง

แผลทีป่ากหรือลิ้น

การเปลี่ยนแปลงของสีผิว

การเปลี่ยนแปลงของสีหรือการเติบโตของเล็บนิ้วหรือนิ้วเท้า

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

เจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

การรักษาบาดแผลไม่ดีหรือช้า

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

อุจจาระสีดํา

ปัสสาวะเจ็บปวดหรือปัสสาวะสีแดง

ผื่น

ลมพิษ

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

หายใจถี่

ไอ

บวมที่ขา ข้อเท้า หรือเท้า

อาการเจ็บหน้าอก

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ไซโคลฟอสฟาไมด์อาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะเป็นมะเร็งชนิดอื่นๆ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ไซโคล
ฟอสฟาไมด์

ไซโคลฟอสฟาไมด์อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

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

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

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

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

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
อุจจาระสีดํา

ปัสสาวะสีแดง

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

เจ็บคอ ไอ มไีข้ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

บวมที่ขา ข้อเท้า หรือเท้า

อาการเจ็บหน้าอก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อไซโคลฟอสฟาไมด์

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

ชื่อแรนด์

ไซทอกซาน®¶

ชื่อของเธอ

CPM

CTX

CYT

¶ -สินค้าแบรนดน์ี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมทีางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 15/08/2018

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผูป้่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West 
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