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คำถามท่ีพบบ่อยเก่ียวกับโรคมะเร็งและเช้ือไวรัสโควิด-19 
 

 มะเร็งวิทยาสมาคมแหง่สหรฐัอเมริกาได้รวบรวมประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งและการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยในปจัจบุันยังมีข้อมูลจำกัด 

คำตอบดังต่อไปน้ีมาจากการค้นข้อมลูจาก PubMed และเว็บไซต์ทีน่่าเช่ือถือ เช่น CDC, WHO, IDSA โดยได้รับข้อสรปุร่วมกนัจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านโรคมะเรง็และโรค

ติดเช้ือ ทั้งน้ีจะมีการอัพเดทข้อมลูอย่างต่อเน่ือง 

 

คำถาม คำตอบ 

1. ปัจจุบันมีแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับ

ผู้ป่วยมะเร็งท่ีติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

หรือไม?่ จำเป็นต้องปิดห้องตรวจท่ี

ผู้ป่วยดังกลา่วมาตรวจหรือไม?่ 

ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางเวชปฏิบัติจำเพาะสำหรบัผูป้่วยมะเรง็ที่ติดเช้ือไวรสัโควิด-19  

รวมถึงการจัดการห้องตรวจที่ผูป้่วยดังกล่าวมาตรวจ 

 

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อแห่งสหรัฐอเมริกา (Center for Disease Control, CDC) แนะนำการปอ้งกันและควบคุมการติดเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 ในสถานพยาบาล ดังน้ี https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control- 

recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019- 

ncov%2Fhcp%2Finfection-control.html (อัพเดท 10 มีนาคม 2563) 

 

CDC แนะนำการประเมินความเสี่ยง และการจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสีย่งใน

การได้รับเช้ือหรือติดเช้ือไวรสัโควิด-19 แล้ว ดังน้ี https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-

assesment-hcp.html (อัพเดท 7 มีนาคม 2563) 

 

สมาคมฯ แนะนำให้แพทย์และบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกบัผูป้่วยมะเร็งปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว โดยมีประเด็นสำคัญ ดังน้ี 
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การเตรียมบุคลากร 

- บุคลากรควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกบัข้ันตอนการคัดกรองผู้ป่วยที่มโีอกาสติดเช้ือไวรัสโควิด-19 และเช้ือไวรสัอื่นๆ 

- ทบทวนแนวทางการคัดแยกผูป้่วยที่สงสัยว่าจะติดเช้ือไวรสัโควิด-19 

- บุคลากรควรได้รับการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือป้องกันส่วนบุคคล personal protective equipment (PPE) 

- จัดหาเครื่องมือปอ้งกันส่วนบุคคล ให้พร้อมใช้เมื่อจำเปน็ 
- บุคลากรควรได้รับการฝึกอบรมวิธีการตรวจ SARS-CoV2 

การนัดผู้ป่วย 

- ควรเลื่อนนัดผู้ป่วยที่นัดติดตามเฝ้าระวังอาการโดยที่ไม่มีการรักษาจำเพาะ หรือปรบัใช้ telemedicine แทน 

- พิจารณาโทรหาผูป้่วยก่อนวันนัด 1 วัน เพื่อคัดกรองอาการและความเสี่ยงต่อการติดเช้ือไวรสัโควิด-19 

การวางแผนการรักษา 

- ผู้ป่วยมะเรง็ที่มีไข้ควรได้รบัการตรวจวินิจฉัยตามแนวทางเวชปฏิบัติโดยทั่วไป 
- ผู้ป่วยมะเรง็ที่ติดเช้ือไวรสัโควิด-19 และกำลังได้รบัยารกัษาโรคมะเร็ง ใหพ้ิจารณาเลือ่นหรือปรับเปลี่ยนการรักษา

ตามแนวทางเช่นเดียวกับผู้ป่วยมะเร็งที่ติดเช้ืออื่นโดยทั่วไป 

- ปัจจุบันพบว่าผูป้่วยโรคมะเรง็มีความเสี่ยงในการติดเช้ือไวรสัโควิด-19 มากกว่าและมีอาการรนุแรงกว่าบุคคลทั่วไป 

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยมะเรง็ที่ยังไม่ติดเช้ือ โดยทั่วไปควรได้รับการรกัษาโรคมะเรง็มากกว่าการเลื่อนการรักษา 

เน่ืองจากความกังวลเกี่ยวกบัการระบาดของเช้ือไวรสัโควิด-19 ทั้งน้ีต้องพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยคำนึงถึง 

เป้าหมายการรักษา ระยะของโรค การทนต่อการรักษา และสุขภาวะโดยรวม 

- พิจารณาใหเ้คมีบำบัดทีบ่้าน (home chemotherapy) กรณีที่สถานพยาบาลน้ันๆมีศักยภาพในการกำกบัดูแล 

 

หลักฐานเชิงประจักษ์: ไม่มหีลักฐานจำเพาะเกี่ยวกับการปิดห้องตรวจ (ค้นข้อมลูเมือ่ 11 มีนาคม 2563) 
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2. ผู้ป่วยมะเร็งโลหิตควรพิจารณา   

ปรับลดการรักษา เช่น เลื่อนการปลูก

ถ่ายไขกระดูก หรือใช้ยาเคมีบัดสูตร          

R-CHOP แทน R-EPOCH ใน 

double hit lymphoma หรือไม่? 

คำแนะนำท่ัวไป 

ปัจจุบันยังไม่มีคำแนะนำจำเพาะ (ยกเว้นการปลูกถ่ายไขกระดูก) ในการเลื่อนหรอืปรับเปลี่ยนการรักษา ผูป้่วยทีจ่ะได้รบัยา

กดภูมิคุ้มกันและมีความเสี่ยงสงูต่อการได้รับเช้ือ ควรได้รับการตรวจคัดกรองเช้ือไวรัสโควิด-19 ก่อนทำการรักษา 

การเลื่อนการปลูกถ่ายไขกระดูก 

อาจพิจารณาเลื่อนการปลูกถ่ายไขกระดูกในรายทีม่ีความเสีย่งสูงในการติดเช้ือไวรสัโควิด-19 โดยเฉพาะในรายที่โรคมะเร็ง 

สามารถควบคุมได้ดีด้วยการรักษาแบบ conventional ทั้งน้ีแนะนำให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ American Society of 

Transplantation and Cellular Therapy (ASTCT); https://www.astct.org/connect/astct-response-to-covid-19) 

และ the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) 

(https://www.ebmt.org/ebmt/news/coronavirus-disease-covid-19-updated-ebmt- recommendations-8th-

march-2020) 

 

พิจารณาปฏิบัติดังแนวทางต่อไปน้ี 

- พิจารณาตรวจหาเช้ือไวรัสโควิด-19 ในผูบ้รจิาคไขกระดูกแมยั้งไม่มีหลักฐานของการติดต่อทางโลหิต 

- ปฏิบัติตามคำแนะนำโดยทั่วไปในการลดโอกาสการได้รบัเช้ือ เช่น ลดจำนวนการมาโรงพยาบาล คัดกรองอาการ 
และความเสี่ยงในการได้รับเช้ือ 

 

หลักฐานเชิงประจักษ์: ไม่มหีลักฐานจำเพาะจากการค้นข้อมลูใน PubMed (ค้นข้อมลูเมือ่ 11 มีนาคม 2563) ในการค้นด้วย

คำค้น COVID-19 และ hematologic malignancies จากการค้นข้อมลูในอินเทอรเ์น็ตด้วย Google พบคำแนะนำของ

ผู้เช่ียวชาญจาก ASTCT (อัพเดท 11 มีนาคม 2563) และ EBMT (อัพเดท 8 มีนาคม 2563) ค้นข้อมูลเมื่อ 11 มีนาคม 2563 

คำแนะนำได้จากการรวมรวมผู้เช่ียวชาญของสมาคมฯ เมื่อวันที ่10-12 มีนาคม 2563 
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3. ควรพิจารณาใชย้าต้านไวรัสเพ่ือ

ป้องกันการติดเชื้อหรือไม?่ ถ้าจำเป็น

ควรให้ในผู้ป่วยกลุ่มไหน และควรให้

ยาชนิดไหน? Tamiflu หรือยากลุ่ม

เดียวกัน มีบทบาทอยา่งไรในผูป้่วยท่ี

สงสัยการติดเชื้อไวรัสโควิด-19? 

ปัจจุบันยังไม่มีข้อมลูจำเพาะและแนวทางเวชปฏิบัติในการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อปอ้งกันการติดเช้ือไวรสัโควิด-19 ในผู้ป่วยที่มี

ภูมิคุ้มกันต่ำ ทั้งน้ีกำลงัมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเน่ือง  

การใช้ยาต้านไวรัสเพือ่ป้องกันการติดเช้ือไวรัสอื่นๆ ให้ทำตามแนวทางเวชปฏิบัติโดยทั่วไป 

Tamiflu ยังไมม่ีข้อมลูว่าสามารถรักษาผู้ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ได้ 

 

หลักฐานเชิงประจักษ์: ไม่มหีลักฐานจำเพาะจากการค้นข้อมลูใน PubMed, Google Scholar และอินเตอร์เน็ต (ค้นข้อมูล

เมื่อ 11 มีนาคม 2563) 

4. มีแนวทางเวชปฏิบัติในการพัก        

การรักษาในผู้ป่วยท่ีกำลังได้รับยาเคมี

บำบัดหรือไม?่ เพ่ือหวังผลให้ภูมิคุ้มกัน

ฟ้ืนตัว ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 

ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์แนะนำการพักการรกัษาหรือเปลี่ยนสูตรยาเคมบีำบัด/ภูมิคุ้มกันบำบัด ในผู้ป่วยมะเร็ง

หรือผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก ทั้งน้ีไม่แนะนำให้หยุดยามะเรง็หรือยากดภูมิคุ้มกันที่มีความจำเป็น เน่ืองจาก

ภูมิคุ้มกันของผูป้่วยที่ได้รบัการปลกูถ่ายไขกระดูกจะยังต่ำต่อไปอีกสกัระยะหน่ึงแม้จะหยุดยาไปแล้วก็ตาม 

 

พิจารณาปฏิบัติดังแนวทางต่อไปน้ี 

- ในผู้ป่วยที่ไม่มรีอยโรคเหลืออยู่และกำลงัได้รับ maintenance therapy อาจพิจารณาทางเลือกในการหยุดยา 

- ในผู้ป่วยบางรายอาจพิจารณาให้เคมีบำบัดแบบยากินแทนยาฉีด เพื่อลดจำนวนการมาโรงพยาบาล 
- พิจารณาปรับเปลี่ยนหรือพกัการรักษา โดยคำนึงถึง ข้อบง่ช้ี เป้าหมายการรักษา การรกัษาที่ได้รบัไปแล้ว และการ
ทนต่อยา เช่น ประโยชน์ของการใหย้าเคมีบำบัดในผูป้่วย untreated extensive small cell lung cancer ย่อม

แตกต่างจากการให้ maintenance pemetrexed ในผู้ป่วย metastatic non-small cell lung cancer 

- ผู้ป่วยควรได้รับความรู้เกี่ยวกบัอาการของการติดเช้ือไวรสัโควิด-19 การล้างมือ การรักษาสุขอนามัย ลดการสัมผสั

กับผูป้่วย และการไปที่ชุมชนหนาแน่น 

- หากมีการระบาดในสถานพยาบาลใหพ้ิจารณาหยุดการให้ยาเคมีบำบัด 2 สปัดาห์ และพจิารณาส่งต่อสถานพยาบาล

ใกล้เคียงที่ปลอดภัย 
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หลักฐานเชิงประจักษ์: ไม่มหีลักฐานจำเพาะจากการค้นข้อมลูใน PubMed (ค้นข้อมลูเมือ่ 12 มีนาคม 2563) ไม่มีแนวทาง

เวชปฏิบัติจากการค้นอินเตอร์เน็ต (ค้นข้อมูลเมื่อ 11 มีนาคม 2563) คำแนะนำได้จากการรวมรวมผู้เช่ียวชาญของสมาคมฯ 

เมื่อวันที ่10-12 มีนาคม 2563 

5. มีแนวทางเวชปฏิบัติเก่ียวกับการให้

การรักษาเสริมด้วยเคมีบำบัดในผูป้่วย

มะเร็งท่ีติดเชื้อไวรัสวิด-19 หรือไม?่ 

โดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีมีโอกาสได้รับ

ประโยชน์อย่างจำกัดจากการรักษา

เสริมด้วยเคมบีำบัด เช่น ผูป้่วยมะเร็ง

เต้านมท่ีมีตัวตอบรับฮอร์โมน 

(hormone receptor positive) 

ควรให้คำแนะนำผู้ป่วยอยา่งไร? 

ปัจจุบันยังไม่มข้ีอมลูจำเพาะและแนวทางเวชปฏิบัติที่สนับสนุนการเลื่อนหรือพักการให้เคมีบำบัด อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่ได้รับ

ยาเคมีบำบัดถือเป็นกลุม่เสี่ยงทีจ่ะมอีาการรุนแรงหากมีการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ดังน้ัน การตัดสินใจควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ 

ได้แก ่โอกาสการกลบัเป็นซ้ำ หากเลือ่นหรือปรับเปลี่ยนหรือพักการรักษา จำนวนการรักษาเสรมิได้รับไปแล้ว และการทนต่อ

ยาของผู้ป่วย 

 

พิจารณาปฏิบัติดังแนวทางต่อไปน้ี 

- ในผู้ป่วยบางรายน้ันการเลื่อนหรือปรบัเปลี่ยนการรักษาเสรมิด้วยเคมีบำบัด อาจมคีวามเสี่ยงสูงในการกลับเป็นซ้ำ 
และมผีลต่ออัตราการรอดชีวิตในระยะยาว 

- พิจารณาการให้ prophylactic growth factor รวมถึง prophylactic antibiotics ในสูตรยาที่มีความเสี่ยงสงู เพื่อ

รักษาสุขภาวะทั่วไปและลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเช้ือไวรสัโควิด-19 

- ในผู้ป่วยบางรายการรักษาเสริมด้วยเคมบีำบัดอาจมปีระโยชน์อย่างจำกัด และมีทางเลือกในรกัษาเสริมด้วยยาที่ไม่
กดภูมิคุ้มกัน เช่น การรกัษาเสริมด้วยฮอร์โมนในมะเร็งเต้านม  

 

หลักฐานเชิงประจักษ์: ไม่มหีลักฐานจำเพาะจากการค้นข้อมลูใน PubMed (ค้นข้อมลูเมือ่ 12 มีนาคม 2563) ไม่มีแนวทาง

เวชปฏิบัติจากการค้นอินเตอร์เน็ต (ค้นข้อมูลเมื่อ 11 มีนาคม 2563) คำแนะนำได้จากการรวมรวมผู้เช่ียวชาญของสมาคมฯ 

เมื่อวันที ่10-12 มีนาคม 2563 

 



มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ดัดแปลงจาก ASCO Coronavirus Resources Last updated March 12th, 2020 https://www.asco.org/asco-coronavirus-information            21 มีนาคม 2563 

6. มีข้อมูลจากประเทศอิตาลแีละ

ประเทศจีนเก่ียวกับความเสี่ยงในการ

ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในผู้ป่วยท่ีมี       

เม็ดเลือดขาวต่ำหรือไม?่ ความเสี่ยง

ดังกล่าวเพ่ิมขึ้นอยา่งใรผู้ป่วยท่ีได้รับ

เคมีบำบดัและเม็ดเลือดขาวต่ำ 5 - 10 

วัน ในระหว่างรอบการให้เคมบีำบัด 

ปัจจุบันมรีายงานหน่ึงฉบบัเปรียบเทียบการติดเช้ือไวรสัโควิด-19 ในผูป้่วยมะเร็งและบุคคลทั่วไป (Liang et al, Lancet 

Oncol, http://dx.doiorg/10.1016/S1470- 2045(20)30096-6) จากการศึกษาแบบติดตามผู้ป่วยไปข้างหน้า พบว่าผูป้่วย

ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 จำนวน 1,571 ราย มี 18 รายที่มีประวัติเป็นโรคมะเร็ง โดยพบว่าผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวมอีาการรุนแรง

กว่ากลุ่มบุลคลทั่วไป ได้แก่ มีอัตราการเข้ารกัษาในหอผู้ป่วยวิกฤต การใช้เครื่องช่วยหายใจ และการเสียชีวิตสงูกว่า อย่างไรก็

ตาม Xia และคณะ (Lancet Oncol, https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30150-9) ให้ข้อคิดเห็นว่าผู้ป่วยมะเร็ง 

18 รายดังกล่าวมีความหลากหลายและไม่อาจเป็นตัวแทนของผูป้่วยมะเร็งโดยรวมได้ 

 

สามารถค้นข้อมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบัผูป้่วยที่มีความเสี่ยงสงูในการติดเช้ือไวรสัโควิด-19 และคำแนะนำในการจัดการความเสี่ยง 

ได้ที่ CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk- complications.html 

(อัพเดท 10 มีนาคม 2563. ค้นข้อมลูเมือ่ 11 มีนาคม 2563) 

 

หลักฐานเชิงประจักษ์: บทความค้นจาก PubMed (ค้นข้อมลูเมือ่ 11 มีนาคม 2563) ไม่มีหลักฐานจำเพาะเรื่องผูป้่วยทีม่ ี      

เม็ดเลือดขาวต่ำจากการค้นข้อมลูใน PubMed, Google Scholar และอินเตอรเ์น็ต (ค้นข้อมลูเมือ่ 11 มีนาคม 2563) 

7. มีคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยท่ีกำลัง

ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกและมี

เม็ดเลือดขาวต่ำให้ใส่กากอนามยั

หรือไม?่ หน้ากาก N95 มีความจำเป็น

หรือไม?่ 

ปัจจุบันยังไม่มีข้อมลูจำเพาะและแนวทางเวชปฏิบัติแนะนำการใช้หน้ากากอนามัยในผูป้่วยมะเร็ง แพทย์และผู้ป่วยควรปฏิบัติ

ตามคำแนะนำโดยทั่วไปของ CDC (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- 

ncov/about/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019- 

ncov%2Fabout%2Fprevention-treatment.html.)  

ในปัจจบุันยังไมม่ีข้อมลูจำเพาะและแนวทางเวชปฏิบัติแนะนำใหก้ารหน้ากาก N95 

 

หลักฐานเชิงประจักษ์: ไม่มหีลักฐานจำเพาะจากการค้นข้อมลูใน PubMed (ค้นข้อมลูเมือ่ 11 มีนาคม 2563) คําแนะนําการ

ใช้หน้ากากอนามยัของ CDC ดังลงิค์ข้างต้น (อัพเดท 10 มีนาคม 2563. ค้นข้อมลูเมื่อ 11 มีนาคม 2563) 
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8. ระยะฟักตัวโดยประมาณหลังจาก

การได้รับเชื้อคืออะไร? 

ข้อมูลจาก CDC พบว่าหลงัจากได้รับเช้ือไวรัสโควิด-19 จะมรีะยะฟักตัวโดยประมาณ 2-14 วัน โดยอาศัยข้อมูลจากไวรสั-   

โคโรน่าอื่นๆ เช่น MERS-CoV และ SARS-CoV 

 

หลักฐานเชิงประจักษ์: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/faq.html (อัพเดท 10 มีนาคม 2563        

ค้นข้อมูลเมื่อ 11 มีนาคม 2563) 

9. ผู้ป่วยมะเร็งมีความเสี่ยงท่ีจะมี

ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อไวรัส    

โควิด-19 เพ่ิมขึ้นหรือไม่ โดยเฉพาะ

ผู้ป่วยท่ีได้รับยามุ่งเป้า tyrosine 

kinase inhibitor และยาภูมิคุ้มกัน

บำบัด 

ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานจำเพาะถึงความสมัพันธ์ระหว่างภาวะแทรกซ้อนจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 และการให้ยารักษา

โรคมะเร็ง โดยมีรายงานหน่ึงฉบับเปรียบเทียบการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ในผูป้่วยมะเร็งและบุคคลทั่วไป (Liang et al, 

Lancet Oncol, http://dx.doiorg/10.1016/S1470- 2045(20)30096-6) จากการศึกษาแบบติดตามผู้ป่วยไปข้างหน้า 

พบว่าผู้ป่วยติดเช้ือไวรสัโควิด-19 จำนวน 1,571 ราย มี 18 รายที่มปีระวัติเป็นโรคมะเร็ง โดยพบว่าผูป้่วยกลุ่มดังกล่าวมี

อาการรุนแรงกว่ากลุ่มบุลคลทั่วไป ได้แก่ มีอัตราการเข้ารักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต การใช้เครือ่งช่วยหายใจ และการเสียชีวิตสูง

กว่า อย่างไรก็ตาม Xia และคณะ (Lancet Oncol, https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30150-9) ให้ข้อคิดเห็นว่า

ผู้ป่วยมะเรง็ 18 รายดังกล่าวมีความหลากหลายและไม่อาจเป็นตัวแทนของผูป้่วยมะเร็งโดยรวมได้ 

 

หลักฐานเชิงประจักษ์: บทความค้นจาก PubMed เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 

 


