เร�่องที่ผูปวยมะเร็งเตานมควรตองรู

ในสถานการณ โคว�ด-19

โดย รศ.(พ�เศษ) พญ. นภา ปร�ญญานิติกูล แพทยผเู ชีย่ วชาญดานมะเร็งว�ทยา โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

Covid-19 คืออะไร ?

คือ เชื้อไวรัสสายพันธุ Corona virus ที่เร��มมีการระบาดและติดตอในประเทศจ�น โดยเชื้อไวรัสตัวนี้ทำใหเกิดอาการไข และอาการทางเดินหายใจ

เชน ไอ ในรายที่เปนรุนแรงจะมีการติดเชื้อทางเดินหายใจสวนลางทำใหมีอาการเหนื่อย หอบ คาออกซิเจนในเล�อดต่ำ และระบบการทำงานของอวัยวะหลายตำแหนงลมเหลว อาการที่พบมีตั้งแต ไมมีอาการ, อาการไขติดเชื้อ
ไมรุนแรง จนกระทั่งไข ติดเชื้อปอดอักเสบรุนแรงจนทำใหอวัยวะตางๆทำงานลมเหลว

ผูป ว ยมะเร็งเตานมมีความเส�ย่ งในการติดไวรัส Covid-19 มากกวาผูป ว ยโรคอืน่ จร�งหร�อ ?
ผูปวยมะเร็งทั่วไป ซึ่งมีความเส�่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19
คลายกันกับผูปวยมะเร็งเตานม
เนื่องจากผูปวยมะเร็งมีภูมิคุมกันรางกายไมดี ทั้งจากตัวโรคมะเร็ง
และหร�อจากการรักษาโรคมะเร็ง ก็ทำใหผูปวยมะเร็งมีอุบัติการณ
ติดเชื้อ COVID-19 มากกวาประชากรทั่วไป

จากขอมูลในประเทศจีน
คนไขที่ติดเชื้อ COVID-19
1,590 ราย พบวา
เปนผูปวยมะเร็งรวมดวย
18 ราย คิดเปน 1.13%

อัตราการติดเชื้อสูงกวาประชากรกลุมอื่นๆ ประมาณ 2 เทา อายุเฉล�่ยในกลุมผูปวยมะเร็งสูงกวา, มีประวัติการสูบ
บุหร�่มากกวาและมีผลการตรวจรังส�คอมพ�วเตอรปอดแยกวาผูปวยที่ ไมเปนมะเร็ง และพบวามีอาการโรคที่รุนแรง
ไดแก นอนพักรักษาตัวที่ intensive care unit, ไดรบั การใสเคร�อ่ งชวยหายใจ และอัตราการเส�ยชีวต� มากกวาผูป ว ย
ที่ ไม ไดเปนโรคมะเร็ง นอกจากนี้การที่ผูปวยมะเร็งจำเปนตองมาตรวจติดตามอาการและรับการรักษาที่คล�นิก
โรงพยาบาลหลายครั้งก็เพ��มความเส�่ยงของการติดเชื้อ COVID-19 เชนกัน

ผูปวยกลุมไหนที่ยังจำเปนตองไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง (High risk of recurrence for BC) และ
ผูปวยกลุมไหนที่ยังอยูในชวงที่สามารถยืดหยุน หร�อปรับแผนการรักษาได (Low risk of recurrence for BC)
ผูปวยกลุมที่ยังจำเปนตองไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง
เนื่องจากมีโอกาสที่โรคกลับเปนซ้ำสูง
ผูปวยมะเร็งเตานมระยะแรก

ผูปวยมะเร็งเตานมระยะกระจาย

ไดแก ผูปวยมะเร็งเตานมระยะเร��มลุกลามชนิดทร�ปเปลเนกาทีฟและเฮอรทูเปนบวกที่
วางแผนรักษาดวยยาเคมีบำบัดและหร�อยาตานเฮอรท,ู กลุม ผูป ว ยที่ไดรบั การรักษาดวย
ยากอนผาตัดเร�ยบรอยแลว, ผูปวยหลังผาตัดที่ ไดยา capecitabine หร�อ T-DM1 ใน
การรักษามะเร็งที่เหล�ออยูหลังผาตัด

ผูปวยกลุมที่เส�่ยงปานกลาง

ผูปวยกลุมที่ปรับแผนการรักษาได
เนื่องจากมีโอกาสที่โรคกลับเปนซ้ำต่ำ

ไดแก ผูปวยมะเร็งเตานมชนิดฮอรโมนเปนบวกเปนบวกระยะแรกที่วางแผนรับยาตาน
ฮอรโมน, ผูปวยมะเร็งเตานมชนิดฮอรโมนเปนบวกระยะแรกในวัยหลังหมดประจำเดือน
สามารถใหยาตานฮอรโมนกอนการผาตัดได, ผูปวยมะเร็งเตานมเฮอรทูเปนบวกระยะแรก
ที่ ไดรับเฉพาะยา Trastuzumab ตอเนื่องสามารถเล�่อนการรับยาเปน 6-8 อาทิตย ได

ไดแก ผูปวยมะเร็งเตานมระยะกระจายที่ ไดรับการรักษาดวยยาเคมีบำบัดหร�อยาตานเฮอรทูหร�อยาตานฮอรโมนสูตรแรกๆ, ผูปวยมะเร็งเตานม
ระยะกระจายที่มีโรคที่อวัยวะภายใน เชน ตับ ปอดสมอง ควรใหการรักษาดวยยามาตรฐานอยางตอเนื่องเพ�่อควบคุมโรคและทำใหมีคุณภาพชีว�ต
ที่ดี นอกจากนี้แพทยเจาของไขจำเปนตองใหความรูแกผูปวยและญาติโดยอธิบายขอดี ขอเส�ยของการรักษาแบบตางๆในการรักษามะเร็งชวงที่มี
การระบาดของเชื้อ COVID-19 เพ�่อใหผูปวยทราบขอเท็จจร�งและรวมตัดส�นใจรักษาหร�อไมรักษาในระหวางการระบาดนี้ดวย

สามารถแบงผูปวยออกเปน 3 กลุม
โดยผูปวยมะเร็งเตานมจัดอยูในกลุมใดนั้น
ข�้นกับระยะและชนิดของมะเร็งเตานม

ไดแก การตรวจทางรังส�ว�นิจฉัยเพ�่อประเมินระยะของโรคในรายที่ ไมมีอาการ
หร�อการตรวจทางรังส�ว�นิจฉัยประเมินการตอบสนองตอการรักษากอนผาตัด
ในรายที่ตอบสนองการรักษา, การตรวจ Echocardiogram หร�อ การตรวจ
ความหนาแนนของกระดูก

ไดแก ผูปวยมะเร็งเตานมระยะกระจายที่ ไดรับการรักษา
ดวยยาเคมีบำบัดหร�อยาตานเฮอรทูหร�อยาตานฮอรโมน
สูตรหลังๆ ซึ่งการรักษาสามารถชวยควบคุมโรคไดระดับ
หนึ่งเทานั้น

ไดแก ผูปวยมะเร็งเตานมระยะกระจายที่ ไมมีอาการ สามารถ
เล�อ่ นติดตามหร�อตรวจทางรังส�วท� ยาเปนระยะเวลานานข�น้ ได,
ผูป ว ยระยะกระจายทีม่ โี รคลุกลามไปทีก่ ระดูกและจำเปนตองฉีดยา
บำรุงกระดูก อาจสามารถเล�่อนการฉีดยาเปนทุก 3 เดือนได

ถาหากเกิดเปน Covid-19 ข�้นมากอน/ระหวางการรักษาควรทำอยางไร ?
หากเกิดติดเชื้อ COVID-19 กอนการรักษามะเร็ง

รักษา แยกโรค ควบคุมโรค COVID-19 ตามคำแนะนำของ WHO

ควรทำการรักษา COVID-19 ใหหายขาดกอน

หากเกิดติดเชื้อ COVID-19 ระหวางการรักษามะเร็ง

เล�่อนการรักษามะเร็ง โดยเร��มการรักษามะเร็ง
หลังการติดเชื้อ COVID-19 ดีข�้นแลว

รักษา แยกโรค ควบคุมโรค COVID-19 ตามคำแนะนำของ WHO

ควรทำการรักษา COVID-19 ใหหายขาดกอน

ควรทำการรักษา COVID-19 ใหหายขาดกอน
แลวจ�งคอยทำการรักษามะเร็งตอ

นวัตกรรมการรักษามะเร็งใหมๆที่อาจเขามามีบทบาท เพ�่อชวยในการรักษามะเร็งใหกับผูปวยมะเร็งเตานมในสถานการณ Covid-19 ?
การรักษาดวยยามุงเปา CDK4/6 inhibitor รวมกับยาตานฮอรโมน

นวัตกรรมการรักษามะเร็งใหมๆ ไดแก

เปนยารับประทานยาใหมที่รับรองการใชในผูปวยมะเร็งเตานมชนิด Hormonal receptor เปนบวก ทำใหผูปวยสะดวก ไมจำเปนตองมาโรงพยาบาลบอยครั้งทำใหลดความเส�่ยงตอการติดเชื้อ COVID-19 ได

การรักษาดวยยา trastuzumab แบบฉีดเขาใตผิวหนังแทนการฉีดเขาเสนเล�อด

เปนอีกหนึ่งนวัตกรรมใหมในการรักษามะเร็งเตานมชนิด HER-2 เปนบวก ชวยลดระยะเวลาการบร�หารยาในโรงพยาบาลจากเดิมประมาณ 1 ชั่วโมงเหล�อเพ�ยง 15 นาที ทำใหลดความเส�่ยงตอการติดเชื้อ COVID-19 ได
การรักษาดวยยาเคมีรวมกับยากระตุนภูมิรางกาย เชน chemotherapy กลุมยา Anti-PD-L1
เปนการรักษามาตรฐานในมะเร็งเตานมชนิด triple negative ทีม่ กี ารแสดงออกของ PD-L1 ใน immune cell เปนบวก ซึง่ จากหลักฐานทางว�ทยาศาสตรปจ� จ�บนั ยังไมพบวาการรักษาดวยยา immunotherapy สงผลตอกลไกการติดเชือ้
COVID-19 ดังนัน้ เมือ่ ผูป ว ยมะเร็งเตานมกลุม นี้ไดรบั ยา chemotherapy กลุม ยา Anti-PD-L1 แลวพบอาการไอ จำเปนตองตรวจว�เคราะหเพ�ม� เติมวาสาเหตุเกิดจากการปอดอักเสบจากยา หร�อจากการติดเชือ้ เพ�อ่ การรักษาทีเ่ หมาะสมตอไป

การปฏิบัติตัวของผูปวยมะเร็งเตานมในชวงนี้ตองดูแล/ระวัง อะไรมากเปนพ�เศษไหม ?
การปฏิบตั ติ วั ของผูป ว ยมะเร็งเตานมเหมือนกับประชากรทัว่ ไป เชน การสวมหนากากอนามัยทุกครัง้ ทีม่ าโรงพยาบาล, สถานทีช่ มุ ชนและออกนอกบาน ลางมือดวยน้ำสบูห ร�อแอลกอฮอลบอ ยๆ สำหรับผูป ว ยมะเร็งเตานม
ที่รับการรักษาดวยยาเคมีบำบัดในชวงที่มีการระบาด COVID-19 การปฏิบัติตัวจะคลายกับผูปวยที่รับยาเคมีบำบัดทั่วไป แตเนื่องจากผูปวยมะเร็งมีอุบัติการณการติดเชื้อ COVID-19 มากกวาและรุนแรงกวาผูปวยทั่วไป
ดังนั้น การปองกันโดยการสวมหนากากอนามัยทุกครั้งที่มาโรงพยาบาล, ลางมือดวยน้ำสบูหร�อแอลกอฮอลบอยๆ, หล�กเล�่ยงสถานที่แออัด รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู อาหารปรุงสุกสะอาดอยูเสมอ รวมทั้ง
หมัน่ สังเกตอาการ เชน ไข ไอ น้ำมูก หายใจหอบเหนือ่ ย และรายงานแพทยเพ�อ่ รับการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ทันทีทพ
่ี บความผิดปกติ ก็จะชวยลดความเส�ย่ งของการติดเชือ้ และรักษาโรคติดเชือ้ COVID-19
ในผูปวยมะเร็งเตานมไดอยางรวดเร็ว
Refences: 1. https://www.breastcancer.org/about_us/press_room/news/coronavirus 2. https://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/cancer-care-during-the-covid-19-pandemic?hit=some
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เร�่องที่ผูปวยมะเร็งเตานมควรตองรู
ในสถานการณ โคว�ด-19
โดย รศ.(พ�เศษ) พญ. นภา ปร�ญญานิติกูล แพทยผเู ชีย่ วชาญดานมะเร็งว�ทยา โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

Covid-19 คืออะไร ?
ผูปวยกลุมไหนที่ยังจำเปนตองไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง
และ ผูปวยกลุมไหนที่ยังอยูในชวงที่สามารถยืดหยุน
หร�อปรับแผนการรักษาได

การปฏิบัติตัวของผูปวยมะเร็งเตานมในชวงนี้
ตองดูแล/ระวัง อะไรมากเปนพ�เศษไหม ?

ผูปวยมะเร็งเตานมมีความเส�่ยงในการติดไวรัส
Covid-19 มากกวาผูปวยโรคอื่นจร�งหร�อ ?
ถาหากเกิดเปน Covid-19 ข�้นมา
กอน/ระหวางการรักษาควรทำอยางไร ?
นวัตกรรมการรักษามะเร็งใหมๆที่อาจเขามา
มีบทบาท เพ�่อชวยในการรักษามะเร็งใหกับ
ผูปวยมะเร็งเตานมในสถานการณ Covid-19 ?

สแกนเพ�่อหาคำตอบไดที่
Refences: 1. https://www.breastcancer.org/about_us/press_room/news/coronavirus 2. https://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/cancer-care-during-the-covid-19-pandemic?hit=some
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