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Eosinophilic lung diseases
กมล แก้้วกิิติิณรงค์์

Eosinophilic lung diseases เป็็นกลุ่่�มโรคที่่�พบได้้น้้อย มีีอาการและอาการแสดงที่่�ไม่่จำำ�เพาะ
และภาพเอ็็กซเรย์์ปอดในโรคกลุ่่�มนี้้� อาจคล้้ายกัับโรคที่่พ� บบ่่อยหลายโรค ทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยหลายรายถููกวิินิจิ ฉััย
ผิิดเป็็น วััณโรค มะเร็็งปอด หรืือโรคกลุ่่�ม interstitial lung disease อื่่�นๆ แพทย์์จึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องมีี
ความรู้้�และนึึกถึึงโรคเหล่่านี้้� จึึงจะสามารถให้้การวิินิิจฉััยและการรัักษาที่่�ถููกต้้องได้้

บทบาทของ eosinophil ในโรคต่่างๆ และโรคระบบการหายใจ(1)

Eosinophil เป็็นเม็็ดเลืือดขาวชนิิดหนึ่่�งที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับระบบภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกาย ตาม
ปกติิแพทย์์มัักคุ้้�นกัับ eosinophil ในบทบาทของกลุ่่�มโรค allergic diseases หรืือ tissue parasitic infection โดยมีีความสััมพัันธ์์กัับการอัักเสบที่่ผ่� ่านทาง T helper 2 lymphocytes และ cytokines ที่่�สำำ�คััญ
ได้้แก่่ interleukin (IL)-5 และ IL-13
การพบ eosinophil สููงขึ้้�นใน peripheral blood และหรืือ tissue เป็็นสิ่่�งที่่�พบไม่่บ่่อย แต่่เมื่่�อพบ
มัักจะเป็็นแนวทางที่่�นำำ�ไปสู่่�การวิินิิจฉััยได้้ มัักบ่่งถึึงการตอบสนองที่่�ดีีต่่อ systemic steroids บางครั้้�ง
ระดัับ eosinophil ในเลืือดและในเนื้้�อเยื่่�อ อาจไม่่สััมพัันธ์์กัันได้้ การที่่�ไม่่มีี eosinophil สููงในเลืือด จึึงไม่่
อาจตััดโรคในกลุ่่�มนี้้�ทิ้้�งไปได้้อย่่างสมบููรณ์์ โรคที่่� eosinophil มีีส่่วนร่่วมในพยาธิิสรีีรวิิทยาของโรค
ยัังสามารถเกิิดขึ้้�นได้้ในหลายอวััยวะ ได้้แก่่ ปอด ลำำ�ไส้้ ผิิวหนััง เป็็นต้้น การที่่มีี� eosinophil สููงในเลืือด
(eosinophilia) มัักใช้้เกณฑ์์ที่่�มีี eosinophil มากกว่่า 500 เซลล์์/มล. สำำ�หรัับ hypereosinophilia ใช้้
eosinophil สููงกว่่า 1500 เซลล์์/มล. โดยจะต้้องตรวจเลืือด 2 ครั้้�งห่่างกัันไม่่น้้อยกว่่า 1 เดืือน(2-4)
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โรคที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ eosinophil ที่่พ� บบ่่อยและรู้้�จักั กัันทั่่�วไป มัักนึึกถึึง โรคภููมิิแพ้้ การติิดเชื้้อ� พยาธิิ
สำำ�หรัับโรคระบบการหายใจ ได้้แก่่ โรคหืืด มีีข้้อมููลว่่า ระดัับ eosinophil ในเสมหะที่่�สููง จะบ่่งถึึงการ
อัักเสบที่่�ยัังคงอยู่่� ความรุุนแรงของโรคที่่�มากกว่่า โอกาสเกิิด exacerbation ที่่�บ่่อยกว่่า ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นใน
ปััจจุุบััน eosinophil ยัังมีีบทบาทในการเลืือกวิิธีีรัักษาด้้วย กล่่าวคืือ การมีี eosinophil ที่่�สููงในโรคหืืดที่่�
ยากต่่อการควบคุุม มัักพบใน late-onset asthma ร่่วมกัับ nasal polyp เป็็น phenotype เฉพาะที่่ส� ามารถ
นำำ�ไปสู่่�การรัักษาด้้วยยากลุ่่�ม anti IL-5 antibody ได้้ (5) การที่่�ยาในกลุ่่�มนี้้�ลดระดัับ eosinophil ในเลืือด
และลดการเกิิด acute asthmatic attack ได้้ด้้วยนั้้�น(6) เป็็นหลัักฐานสำำ�คัญว่
ั ่า eosinophil มีีบทบาทต่่อ
พยาธิิกำำ�เนิิดต่่อการกำำ�เริิบของโรคหืืด ไม่่ใช่่เป็็นเพีียง marker ตััวหนึ่่�งของโรคหืืดรุุนแรง eosinophil ยััง
ถููกใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการให้้ inhaled steroids ในผู้้�ป่่วยโรคถุุงลมโป่่งพองที่่มีี� exacerbation บ่่อยๆ ด้้วย(7)
	ส่่วนโรคที่่เ� รีียกว่่า eosinophilic lung diseases นั้้�น มัักหมายถึึงกลุ่่�มโรค diffuse lung parenchymal
diseases ที่่�มีี eosinophils แทรกอยู่่�ใน interstitium และ alveolar spaces โดยต้้องไม่่มีีการทำำ�ลายของ
lung architecture เมื่่�อการอัักเสบหาย ส่่วนใหญ่่มัักหายเป็็นปกติิโดยไม่่เกิิด fibrosis ตามมา eosinophil
ที่่ไ� ด้้จากการส่่องกล้้องล้้างปอด (bronchoalveolar lavage; BAL) จะถืือว่่ามีีความผิิดปกติิอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั
(3)
เมื่่�อมากกว่่ารร้้อยละ 25 ของ nucleated cells ทั้้�งหมด

เมื่่�อพบโรคระบบการหายใจ เมื่่�อไรต้้องส่่งตรวจหา eosinophilia

1. Pneumonia หรืือ ARDS ที่่�ไม่่ทราบเหตุุแน่่ชัดั ไม่่พบเชื้้�อก่่อโรค หรืือรัักษาไม่่หาย
2. Pulmonary infiltrates ที่่�เกิิดซ้ำำ��ๆ หรืือมีีการเปลี่่�ยนที่่�ได้้
3. Central rhonchi จากการตรวจร่่างกาย หรืือ central bronchiectasis จาก CT scan ใน
ปััจจุุบััน บาง guidelines ให้้เจาะ complete blood count (CBC) ในผู้้�ป่่วยทุุกรายที่่วิ� ินิิจฉััย
bronchiectasis เพื่่�อหาสาเหตุุที่่�มีีการรัักษาเฉพาะ
4.	จุุดในปอดกระจััดกระจายไม่่ทราบสาเหตุุ โดยเฉพาะที่่�มีีการเปลี่่�ยนตำำ�แหน่่งได้้
5. Severe uncontrolled asthma (อาจมีีบทบาทของ anti IL-5 antibody ในการรัักษา)

เมื่่�อพบ eosinophilia ร่่วมกัับโรคหรืือความผิิดปกติิระบบการหายใจ

เนื่่�องจากการตรวจ CBC เป็็นการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการที่่�มัักถููกสั่่�งตรวจอยู่่�บ่่อยๆ ในเวช
ปฏิิบััติิด้้วยเหตุุผลต่่างๆ กัันไป จึึงเป็็นไปได้้ที่่�อาจจะพบ eosinophilia พร้้อมๆ กัับหรืือนำำ�มาก่่อนความ
ผิิดปกติิทางระบบการหายใจได้้ หรืืออาจพบเมื่่�อส่่งตรวจจากเหตุุทางระบบการหายใจ ดัังที่่�กล่่าวไปข้้าง
ต้้น เราจะทราบได้้อย่่างไรว่่า eosinophilia ที่่�พบนั้้�นมีีความสำำ�คััญจริิง มีีข้้อควรพิิจารณาดัังนี้้�
1. โรคหรืือความผิิดปกติิระบบการหายใจที่่�พบ เมื่่�อร่่วมกัับ eosinophilia จะรวมกัันเป็็นกลุ่่�ม
อาการเฉพาะหรืือไม่่ (ดัังจะได้้กล่่าวต่่อไป)
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2. Eosinophil นั้้�นสููงมากแค่่ไหน ต่่อเนื่่�องหรืือไม่่
3. หากมีีการติิดตามผู้้�ป่่วยมาระยะหนึ่่�งแล้้ว การเพิ่่�มขึ้้�นหรืือลดลงของ eosinophil กัับอาการ
ของโรคระบบการหายใจที่่�เป็็นนั้้�น มีีความสอดคล้้องไปในทิิศทางเดีียวกัันหรืือไม่่
Eosinophilic lung diseases แบ่่งเป็็น(1)
1. Primary eosinophilic lung diseases (ไม่่ทราบสาเหตุุ)
a. Acute eosinophilic pneumonia
b. Chronic eosinophilic pneumonia
c. Eosinophilic granulomatosis with polyangiits (ชื่่�อเดิิม Churg-Strauss syndrome)
d. Hypereosinophilic syndrome
2. Secondary eosinophilic lung diseases (ทราบสาเหตุุ) เป็็นผลการตอบสนองต่่อ
a. Allergic bronchopulmonary aspergillosis หรืือเชื้้�อราอื่่�นๆ
b. Eosinophilic pneumonia จาก parasites
c. Eosinophilic pneumonia จากยา
3. Eosinophilc airway diseases แบ่่งตามระดัับของ airway ที่่มีีค
� วามผิิดปกติิดัังนี้้�คืือ
a. Asthma
b. Eosinophilic bronchitis
c. Obliterative bronchiolitis
4. โรคปอดอื่่�นๆ ที่่พ� บร่่วมกัับ eosinophilia มีีรายงานพบได้้แต่่ไม่่ความความสััมพัันธ์์กันั ชััดเจน
เช่่น ในโรค organizing pneumonia, idiopathic pulmonary fibrosis, Langerhans cell histiocytosis เป็็นต้้น การติิดเชื้้�อเช่่น pneumocystis jeloveci วััณโรคเยื่่�อหุ้้�มปอด และมะเร็็ง
บางชนิิดได้้แก่่ มะเร็็งต่่อมน้ำำ��เหลืือง มะเร็็งปอด มะเร็็งที่่�กระจายมาที่่�ปอด มีีรายงานพบ
eosinophilia มากๆ ได้้ ส่่วนใหญ่่มัักสััมพัันธ์์กัับ advanced disease

Idiopathic acute eosinophilic pneumonia (iAEP)(1,8-10)

ผู้้�ป่่วยมาด้้วยไข้้สููง diffuse pulmonary infiltrates ในรายที่่รุ� ุนแรงอาจมีี severe hypoxemia ได้้
จะพบ eosinophilia ใน peripheral blood smear หรืือไม่่ก็็ได้้ (อาจตามมาภายหลััง) ด้้วยเหตุุลัักษณะ
ทางคลิินิกิ ที่่ไ� ม่่มีีความจำำ�เพาะ จึึงแยกจาก bacterial หรืือ viral pneumonia หรืือ ARDS จากสาเหตุุอื่่น� ๆ
ไม่่ได้้ จึึงต้้องนึึกถึึงเสมอในรายที่่�ไม่่พบสาเหตุุแน่่ชััด และทำำ�การส่่องกล้้องตรวจ ร่่วมกัับ BAL เพื่่�อตรวจ
differential cell count ถ้้าพบ eosinophil มากกว่่าร้้อยละ 25 จะให้้การวิินิิจฉััย AEP ได้้ การรัักษาโดย
ให้้ systemic steroids มีีการตอบสนองต่่อการรัักษาดีีมาก ไม่่มีี relapse
Idiopathic AEP พบได้้น้้อย และอาจเป็็นจาก relapse ของ chronic eosinophilic pneumonia
(CEP) ได้้ จึึงต้้องมีีการติิดตามผู้้�ป่่วยต่่อเนื่่�อง
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Idiopathic chronic eosinophilic pneumonia (iCEP)(1,8-10)

พบได้้บ่่อยกว่่า AEP ผู้้�ป่่วยมีีอาการอย่่างช้้าๆ ค่่อยเป็็นค่่อยไปในช่่วง 2-3 สััปดาห์์หรืือเป็็น
เดืือนได้้ มีีอาการไข้้ ไอ อ่่อนเพลีีย เหนื่่�อยง่่าย น้ำำ��หนัักลด และมีี pulmonary infiltrates ทำำ�ให้้หลายครั้้�ง
ถููกวิินิิจฉััยผิิดเป็็น วััณโรค ส่่วนใหญ่่ผู้�ป่้ ่วยมัักมีีประวััติิโรคหอบหืืดที่่�ควบคุุมได้้ยาก หรืือโรคทางภููมิิแพ้้
นำำ�มาก่่อน chest X-ray พบ bilateral alveolar infiltrates เป็็นมากที่่� upper lobes และพบ peripheral
เด่่น พบได้้ประมาณร้้อยละ 25 ของผู้้�ป่่วย (รููปที่่� 1) infiltrates มีี spontaneous migration ได้้ พบ
eosinophilia ได้้บ่่อย BAL พบ eosinophil มากกว่่าร้้อยละ 25 ในทุุกราย ส่่วนใหญ่่มากกว่่าร้้อยละ 40
ตอบสนองดีีต่่อการให้้ systemic steroids แต่่มีี relapse ได้้ การเปรีียบเทีียบ idiopathic AEP และ
idiopathic CEP แสดงในตารางที่่� 1

รููปที่่� 1. Peripheral consolidation (ลููกศร) พบใน CEP A. จากภาพเอ็็กซเรย์์ปอด B. จาก CT scan(11)
(ภาพจากเอกสารอ้้างอิิงที่่� 11)
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ตารางที่่� 1. ลัักษณะที่่�ต่่างกัันของ idiopathic AEP และ idiopathic CEP(1-10)
Idiopathic AEP

Idiopathic CEP

การสููบบุุหรี่่� หรืือ
inhalational exposure
ก่่อนเกิิดโรค

มีีบ่่อยถึึง 2/3

พบเพีียงร้้อยละ 10

ประวััติิโรคหอบหืืด

ไม่่มีี

มีี

Onset

Acute เป็็นวััน ถึึงสััปดาห์์

Chronic หลายเดืือน

อาการ

ไข้้ ไอ เหนื่่�อย pleuritic chest pain

เหนื่่�อย ไข้้ต่ำำ��ๆ เพลีีย น้ำำ��หนัักลด

ภาวะหายใจวาย

มีีบ่่อย

ไม่่มีีหรืือน้้อยมาก

Eosinophil จาก
peripheral blood
ในช่่วงแรก

ไม่่มีี

มีี

Bronchoalveolar
lavage fluid

Eosinophil มากกว่่าร้้อยละ 25
มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของ neutrophil และ
lymphocytes

Eosinophil มากกว่่าร้้อยละ 25 มััก มาก
ถึึงร้้อยละ 40 ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของ
neutrophil และlymphocytes

Lung biopsy

Diffuse alveolar damage,
eosinophilic infiltrate

Eosinophilic infiltrate

Chest imaging

Diffuse bilateral ground-glass,
consolidation
Interlobular septal thickening
Bilateral pleural effusion

Small areas of homogeneous,
peripheral consolidation
(“photonegative pulmonary edema”)
Nodules
Upper lobe predominance
Migratory

Treatment

Systemic steroids 2-4 สััปดาห์์

Systemic steroids อาจให้้นานเป็็นปีี ใน
รายที่่� relapse

Response

ดีีมาก

ดีี

Relapse

ไม่่มีี

พบบ่่อย
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Eosinophilic pneumonia ที่่�มีีสาเหตุุมีีดัังนี้้�
1. จากยา(8,9) โดยเฉพาะจากยาปฏิิชีีวนะ เช่่นกลุ่่�ม sulfonamides, antimalarials, nitrofurantoin, minocycline, ethambutol เป็็นต้้น ยากลุ่่�มอื่่�นได้้แก่่ NSAIDs, metrotrexate, amiodarone, antiepileptics-carbamazepine ควรสืืบค้้นจาก www.pneumotox.com ทำำ�ให้้เกิิดลัักษณะอาการแบบ iAEP
หรืือ iCEP ก็็ได้้ การพบ pleural effusion และหรืือผื่่�นผิิวหนัังร่่วมด้้วย ทำำ�ให้้สงสััยสาเหตุุของ eosinophilic pneumonia จากยามากขึ้้�น บางรายมีี systemic symptoms ร่่วมด้้วยกัับ eosinophilia เรีียกว่่า
Dress syndrome มัักเกิิดตามหลัังเริ่่�มยา 2-6 สััปดาห์์ อาการพบไข้้ หน้้าบวม ผื่่�นคััน ร่่วมกัับ eosinophilia และ pulmonary infiltrates การรัักษาคืือ หยุุดยาที่่�เป้้นสาเหตุุ และพิิจารณาให้้ systemic steroids
60 มก. นาน 2-6 สััปดาห์์
2. จากพยาธิิ(8,9) (parasitic infection) อาการและอาการแสดงมัักไม่่จำำ�เพาะ ส่่วนมากจะไม่่
เหมืือนทั้้�ง AEP และ CEP ที่่�กล่่าวมาแล้้ว
2.1 Loffler syndrome เกิิดจาก Ascaris, Ancylostoma, Strongyloides ได้้ เกิิดจากการที่่�
ตััวอ่่อนของพยาธิิเหล่่านี้้�ผ่่านปอด ผู้้�ป่่วยอาจไม่่มีีอาการ หรืือมีีอาการไอแห้้งๆ ไข้้
เหนื่่�อย มีี wheeze และ ไอออกเลืือดพบได้้บ้้าง chest X-ray พบ round opacities
ในปอดทั้้�งสองข้้าง อาจมีีการเปลี่่�ยนตำำ�แหน่่งได้้เมื่่�อติิดตามภาพรัังสีีปอดไป คืือเป็็น
migratory หรืือ fleeting การวิินิิจฉััย พบ larvae ในเสมหะ การตรวจอุุจจาระมัักไม่่พบ
ยกเว้้น strongyloides โรคในปอดจาก Loffler syndrome มัักหายได้้เอง การให้้ยาฆ่่า
พยาธิิ สำำ�หรัับการติิดเชื้้�อพยาธิิในลำำ�ไส้้ สำำ�หรัับ strongyloides ใน immunocompromised host แนะนำำ�ให้้รัักษาทุุกราย เพื่่�อป้้องกัันการเกิิด autoinfection และ dissemination
2.2 Direct invasion พวกพยาธิิใบไม้้ในปอด paragonimus และ echinococcus สามารถ
ไชผ่่านเข้้าไปในปอดได้้โดยตรงและสามารถทำำ�ให้้เกิิดผลเสีียต่่อปอดในระยะยาวได้้
อาการมััก ไอเป็็นเลืือดเป็็นๆ หายๆ ไอเรื้้�อรัังเสมหะสีีช็็อคโกแลต chest X-ray เห็็น
เป็็น peripheral nodules หลายตำำ�แหน่่ง วิินิิจฉััยจากการตรวจอุุจจาระหรืือ BAL
2.3 Hematogenous seeding เช่่น Toxocara canis, schistosoma สามารถทำำ�ให้้เกิิด
eosinophilic pneumonia โดยทาง hematogeneous ได้้ ผู้้�ป่่วยโรคตัับแข็็งและ portal
hypertension จะเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อ มีีอาการไข้้ ชัักได้้ และมีี visceral larva migrans สำำ�หรัับ schistosoma ที่่�เป็็นเรื้้�อรัังหากไม่่ได้้รัักษา จะนำำ�ไปสู่่� pulmonary
hypertension รุุนแรงได้้
2.4 Tropical pulmonary eosinophilia เป็็น hypersensitivity ต่่อเชื้้�อก่่อโรคเท้้าช้้าง filaria
Wuchereria bancrofti และ Brugia malayi ซึ่่�งมัักพบในถิ่่�นระบาดทางภาคตะวัันตก
และภาคใต้้ของประเทศไทย ผู้้�ป่่วยอาจมีีอาการทางปอดหลัังจากติิดเชื้้�อนานหลาย
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เดืือนถึึงหลายปีี อาการไอ เหนื่่�อย หายใจเสีียงวี้้�ด อ่่อนเพลีีย คล้้ายๆโรคหืืด eosinophil ในเลืือดสููงมาก มัักมากกว่่า 3000 ระดัับ IgE ในเลืือดสููงมาก เช่่น มากกว่่า
1000 ยููนิิต/มล. chest X-ray ไม่่มีีความจำำ�เพาะ บางรายอาจเป็็นปกติิ การตรวจ
antifilarial IgG antibody มีีค่่าสููงมาก ช่่วยในการวิินิิจฉััย

Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA ชื่่�อเดิิม Churg-Strauss
syndrome)(8)

เป็็นโรคที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการอัักเสบของเส้้นเลืือดขนาดเล็็กถึึงขนาดกลาง small to medium sized
necrotizing vasculitis เกี่่�ยวข้้องกัับ granuloma formation และ eosinophilia มีีความผิิดปกติิหลัักใน
ระบบการหายใจ มีีอาการของ asthma ที่่�ควบคุุมได้้ยาก spirometry พบ obstructive defect ได้้บ่่อยถึึง
ร้้อยละ 70 แม้้ได้้ inhaled steroids ขนาดสููง คืือโรคเป็็นลัักษณะ steroid-dependent และอาจพบ
eosinophilic pneumonia ได้้ด้้วย ระบบอื่่�นได้้แก่่ หััวใจ ทางเดิินอาหาร ไต ระบบประสาท และผิิวหนััง
การวิินิิจฉััย EGPA ตามเกณฑ์์ของ American college of rheumatology(12) ประกอบด้้วย 6 ข้้อ
ต่่อไปนี้้� ถ้้าพบตั้้�งแต่่ 4 ข้้อขึ้้�นไป มีีความไวร้้อยละ 85 และมีีความจำำ�เพาะสููงถึึงร้้อยละ 99.7
1. Asthma
2. Peripheral blood eosinophilia มากกว่่าร้้อยละ 10 หรืือมากกว่่า 1500/มล. Alveolar eosinophilia มากกว่่าร้้อยละ 25
3.	มีีอาการทางระบบประสาท โดยพบว่่า mononeuritis multiplex เป็็นอาการนอกปอดที่่�พบ
ได้้บ่่อยที่่�สุุด
4. Migratory or transient pulmonary infiltrates คล้้ายๆ ที่่�พบใน CEP ในรายที่่วิ� นิิ ิจฉััย CEP
อยู่่�ก่่อน เมื่่�อมีีอาการระบบอื่่�นตามมาภายหลััง อาจทำำ�ให้้เปลี่่�ยนการวิินิิจฉััยเป็็น EGPA ได้้
5. Paranasal sinus abnormalities
6. Tissue eosinophilia
การตรวจ ANCA ช่่วยในการวิินิิจฉััย แต่่พบเพีียงร้้อยละ 40 เป็็น perinuclear-ANCA (myeloperoxidase) ดัังนั้้�น การที่่� ANCA ให้้ผลลบไม่่สามารถตััดโรคนี้้�ออกไปได้้ มัักพบ IgE สููง การตััดชิ้้�นเนื้้�อ
พบ vasculitis โดยเฉพาะที่่ผิ� ิวหนััง กล้้ามเนื้้�อ และเส้้นประสาท สนัับสนุุนการวิินิิจฉััยโรค จำำ�เป็็นต้้อง
วิินิจิ ฉััยให้้ได้้ก่อ่ นเกิิด severe organ involvement โดยเฉพาะที่่หั� วั ใจเกิิด eosinophilic myocarditis ทำำ�ให้้
หััวใจวาย หรืือ sudden death ได้้ การรัักษา โดยทั่่�วไปให้้ prednisolone 1 มก./กก./วััน นาน 1 เดืือน
ค่่อยๆ ลดขนาดยาลงจนหยุุดไปในเวลา 1 ปีี การให้้ azathioprine ร่่วมด้้วย ช่่วยป้้องกัันการกลัับเป็็นซ้ำำ��
ในรายที่่รุ� ุนแรงหรืือมีีการพยากรณ์์โรคที่่�ไม่่ดีี ได้้แก่่ อายุุมากกว่่า 65 ปีี มีีอาการที่่หั� ัวใจ ทางเดิินอาหาร
ไตร่่วมด้้วย และการไม่่มีีโรคที่่หููค
� อจมููก พิิจารณาให้้ methylprednisolone ร่่วมไปกัับ cyclophosphamide
ฉีีดเข้้าหลอดเลืือดดำำ�
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Idiopathic hypereosinophilic syndrome(8)

	คืือภาวะที่่�มีี eosinophil ในเลืือดสููงเกิินกว่่า 1500/มล. อย่่างต่่อเนื่่�องนานเกิิน 6 เดืือน โดย
ไม่่มีีเหตุุอธิิบาย และมีีการทำำ�ลาย บาดเจ็็บเสีียหายของอวััยวะต่่างๆ ที่่�เกิิดจาก eosinophil อาการทาง
ระบบการหายใจ ไม่่จำ�ำ เพาะและไม่่รุุนแรง อาจมีี ไอ เหนื่่�อย eosinophilic pneumonia พบน้้อยมาก
ภาวะนี้้�แบ่่งเป็็น
1. Lymphocytic variant รัักษาโดย systemic steroids
2. Myeloproliferative variant หรืือ chronic eosinophilic leukemia รัักษาโดย imatinib
3. Idiopathic, unclassified type

Allergic fungal airway disease (AFAD)(1,8)

IgE sensitization ต่่อเชื้้อ� ราซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่เป็็นราสายที่่ท� นต่่อความร้้อน (thermotolerant filamentous fungi) เช่่น aspergillus, penicillium ส่่วนน้้อยเกิิดจาก yeast ได้้ เช่่น candida เป็็นสาหตุุที่่�สำำ�คััญ
อย่่างหนึ่่�งของ eosinophilic lung disease ผู้้�ป่่วยมัักมีีอาการไอเรื้้�อรััง เสมหะมาก เหนีียวมาก หรืือออก
เป็็นแท่่งๆ จุุดเริ่่�มอาจมาด้้วย fungal pneumonia หรืือ fungal bronchitis เสมหะข้้น ตรวจพบเชื้้�อรา
ปริิมาณมากโดยยัังไม่่มีีการกระตุ้้�น IgE เลยก็็ได้้ เชื้้อ� รามีีการเติิบโตใน mucous plugs กระตุ้้�นการอัักเสบ
ขััดขวางการระบายเสมหะ เกิิดการทำำ�ลายของหลอดลมเฉพาะที่่� ทำำ�ให้้เกิิด bronchiectasis ขึ้้�น เป็็นรููป
แบบของโรค allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA) ขึ้้�น อาจพบร่่วมกัับ allergic fungal
sinusitis ด้้วย
ภาพเอ็็กซเรย์์ปอดในโรคกลุ่่�มนี้้�มีีความน่่าสนใจ central bronchiectasis (รููปที่่� 2) ซึ่่�งหมายถึึง
พบอยู่่�บริิเวณ 2/3 ด้้านในของภาพจาก CT chest เป็็น clue ที่่�บ่่งชี้้�ให้้นึึกถึึงโรคกลุ่่�มนี้้�มาก mucoid
impaction ในหลอดลมที่่ข� ยายใหญ่่ อาจมีีลัักษณะคล้้ายก้้อนในปอดทำำ�ให้้แพทย์์ที่ไ่� ม่่คุ้้�นเคยวิินิจิ ฉััยโรค
ผิิดได้้ mucoid impaction ในหลอดลมที่่�ขยายใหญ่่ หลายๆ อัันติิดกััน ทำำ�ให้้มีีลัักษณะเรีียงกัันคล้้าย
นิ้้�วมืือ เรีียกว่่า finger in glove sign (รููปที่่� 3)
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รููปที่่� 2. CT scan chest แสดง central bronchiectasis(11) (หััวลููกศร) บางส่่วนจะพบเป็็น mucoid
impaction (ลููกศรชี้้�) (ภาพจากเอกสารอ้้างอิิงที่่� 11)

รููปที่่� 3. CT scan chest แสดง “finger in glove” sign(13) (หััวลููกศร) และ bronchiectasis (ลููกศรชี้้�)
A. lung window, coronal plane B. mediastinal window, sagittal plane (ภาพจากเอกสารอ้้างอิิงที่่� 13)
เกณฑ์์ที่่�นิิยมใช้้ในการวิินิิจฉััย ABPA คืือ(14)
1) กรณีีผู้้�ป่่วยมีีโรคหืืด และ central bronchiectasis
1. Asthma
2. Central bronchiectasis
3. Immediate cutaneous reaction ต่่อเชื้้�อ aspergillus
4. Serum IgE มากกว่่า 1000 มก./มล.
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positive

5. Serum IgE ที่่�มีีความจำำ�เพาะต่่อเชื้้�อ aspergillus และหรืือ IgG ที่่�มีีความจำำ�เพาะต่่อ
aspergillus มีีค่่าสููง
2) สำำ�หรัับรายที่่�มีีข้้อ 1, 3, 4, 5 แต่่ไม่่มีี central bronchiectasis มัักถููกเรีียกว่่า ABPA sero-

การใช้้เกณฑ์์ดัังกล่่าว ต้้องทำำ�ด้้วยความระมััดระวััง โรคนี้้�มัักถููกกล่่าวถึึงว่่า จำำ�เป็็นต้้องเกิิดใน
ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� โรคหืืด โรคถุุงลมโป่่งพองอยู่่�ก่่อนแล้้ว แต่่จากประสบการณ์์ที่พ่� บผู้้�ป่ว่ ยกลุ่่�มนี้้�ใน รพ.จุุฬาลงกรณ์์
พบว่่ามากกว่่าครึ่่�งหนึ่่�ง ไม่่ได้้เป็็นโรคปอดใดๆ มาก่่อนเลย การตรวจ aspergillus precipitin (IgG) หาที่่�
ตรวจได้้ยาก แม้้จะพบ eosinophilia ได้้บ่อ่ ยแต่่ไม่่จำำ�เป็็นต้้องพบ ไม่่เป็็นเกณฑ์์ในการวิินิจิ ฉััยแต่่อย่่างใด
การวิินิิจฉััยจึึงมัักอาศััยลัักษณะหลายๆ อย่่างประกอบกััน โดยเฉพาะการพบ central bronchiectasis
ซึ่ง่� มีีความหมายมาก ไม่่ต้อ้ งมีีครบถ้้วนทุุกข้้อเพื่่�อเริ่่ม� ให้้การรัักษาได้้เร็็ว การรัักษาที่่ล่� า่ ช้้าจะเกิิด fibrosis
และ bronchiectasis ที่่�ไม่่สามารถกลัับคืืนเป็็นปกติิได้้
การรัักษาการอัักเสบด้้วย systemic steroids ได้้ผลดีีในการบรรเทาอาการ มีีการตอบสนองที่่�
ดีีการให้้ itraconazole กิินร่่วม เพื่่�อลดปริิมาณเชื้้�อราที่่� colonize อยู่่� ช่่วยลดขนาดของ steroids ลงได้้
และลดการกลัับเป็็นซ้ำำ��ได้้ สำำ�หรัับ voriconazole มีีข้้อมููลน้้อยในโรคนี้้� โรคมีีโอกาสเป็็นซ้ำำ��ๆ และเกิิดการ
ทำำ�ลายเนื้้�อปอดในระยะยาว ติิดตามผู้้�ป่่วยด้้วย total serum IgE

สรุุป

โรคในกลุ่่�ม eosinophil lung diseases เป็็นโรคที่่ต้� ้องนึึกถึึง จึึงจะวิินิิจฉััยได้้ การวิินิิจฉััยอาจไม่่
จำำ�เป็็นต้้องยึึดตามเกณฑ์์เสมอไป ควรใช้้ภาพรวม เนื่่�องจากหลายโรคในกลุ่่�มนี้้� มีีความแตกต่่างในราย
ละเอีียดในผู้้�ป่่วยแต่่ละรายสููง ทำำ�ให้้บางครั้้�งวิินิิจฉััยได้้ยากเมื่่�อพบผู้้�ป่่วยครั้้�งแรก การติิดตามผู้้�ป่่วยต่่อ
เนื่่�องจึึงมีีความสำำ�คัญ
ั มาก โรคส่่วนใหญ่่ตอบสนองดีีต่่อ systemic steroids ในทางคลิินิกิ ต้้องหาสาเหตุุ
จากยา จากพยาธิิบางชนิิด และเชื้้�อรา เพราะมีีการรัักษาเพิ่่�มเติิม
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