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Eosinophilic lung diseases

กมลิ	แก้วกิติัณรงค์

 Eosinophilic lung diseases เป็ินกลุ่มโรค์ท่�พบได้์น้อย ม่อาการและอาการแสุด์งท่�ไม่จำาเพาะ 

และภาพเอ็กซึ่เรย์ปิอด์ในโรค์กลุ่มน่� อาจค์ล้ายกับโรค์ท่�พบบ่อยหลายโรค์ ทำาให้ผู้้้ป่ิวยหลายรายถ้ึกวินิจฉััย

ผิู้ด์เป็ิน วัณโรค์ มะเร็งปิอด์ หรือโรค์กลุ่ม interstitial lung disease อื�นๆ แพทย์จึงม่ค์วามจำาเป็ินต้ิองม่

ค์วามร้้และนึกถึึงโรค์เหล่าน่� จึงจะสุามารถึให้การวินิจฉััยและการรักษาท่�ถ้ึกต้ิองได้์

บัทบัาทของ eosinophil ในโรคต่างๆ แลัะโรคระบับัการหายใจ(1)

 Eosinophil เป็ินเม็ด์เลือด์ขาวชันิด์หนึ�งท่�ม่ค์วามสัุมพันธ์์กับระบบภ้มิคุ้์มกันของร่างกาย ติาม

ปิกติิแพทย์มักคุ้์นกับ eosinophil ในบทบาทของกลุ่มโรค์ allergic diseases หรือ tissue parasitic infec-

tion โด์ยม่ค์วามสัุมพันธ์์กับการอักเสุบท่�ผู่้านทาง T helper 2 lymphocytes และ cytokines ท่�สุำาคั์ญิ 

ได้์แก่ interleukin (IL)-5 และ IL-13

 การพบ eosinophil สุ้งขึ�นใน peripheral blood และหรือ tissue เป็ินสิุ�งท่�พบไม่บ่อย แต่ิเมื�อพบ

มักจะเป็ินแนวทางท่�นำาไปิสุ่้การวินิจฉััยได้์ มักบ่งถึึงการติอบสุนองท่�ด่์ติ่อ systemic steroids บางค์รั�ง 

ระดั์บ eosinophil ในเลือด์และในเนื�อเยื�อ อาจไม่สัุมพันธ์์กันได้์ การท่�ไม่ม่ eosinophil สุ้งในเลือด์ จึงไม่

อาจตัิด์โรค์ในกลุ่มน่�ทิ�งไปิได้์อย่างสุมบ้รณ์  โรค์ท่� eosinophil ม่สุ่วนร่วมในพยาธิ์สุร่รวิทยาของโรค์ 

ยังสุามารถึเกิด์ขึ�นได้์ในหลายอวัยวะ ได้์แก่ ปิอด์ ลำาไสุ้ ผิู้วหนัง เป็ินต้ิน การท่�ม่ eosinophil สุ้งในเลือด์ 

(eosinophilia) มักใช้ัเกณฑ์์ท่�ม่ eosinophil มากกว่า 500 เซึ่ลล์/มล. สุำาหรับ hypereosinophilia ใช้ั 

eosinophil สุ้งกว่า 1500 เซึ่ลล์/มล. โด์ยจะต้ิองติรวจเลือด์ 2 ค์รั�งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เดื์อน(2-4)
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 โรค์ท่�เก่�ยวข้องกับ eosinophil ท่�พบบ่อยและร้้จักกันทั�วไปิ มักนึกถึึง โรค์ภ้มิแพ้ การติิด์เชืั�อพยาธิ์

สุำาหรับโรค์ระบบการหายใจ ได้์แก่ โรค์หืด์ ม่ข้อม้ลว่า ระดั์บ eosinophil ในเสุมหะท่�สุ้ง จะบ่งถึึงการ

อักเสุบท่�ยังค์งอย่้ ค์วามรุนแรงของโรค์ท่�มากกว่า โอกาสุเกิด์ exacerbation ท่�บ่อยกว่า ยิ�งไปิกว่านั�นใน

ปัิจจุบัน eosinophil ยังม่บทบาทในการเลือกวิธ่์รักษาด้์วย กล่าวคื์อ การม่ eosinophil ท่�สุ้งในโรค์หืด์ท่�

ยากติอ่การค์วบค์มุ มักพบใน late-onset asthma ร่วมกับ nasal polyp เปิน็ phenotype เฉัพาะท่�สุามารถึ

นำาไปิสุ่้การรักษาด้์วยยากลุ่ม anti IL-5 antibody ได้์ (5)  การท่�ยาในกลุ่มน่�ลด์ระดั์บ eosinophil ในเลือด์ 

และลด์การเกิด์ acute asthmatic attack ได้์ด้์วยนั�น(6) เป็ินหลักฐานสุำาคั์ญิว่า eosinophil ม่บทบาทต่ิอ

พยาธิ์กำาเนิด์ต่ิอการกำาเริบของโรค์หืด์ ไม่ใช่ัเป็ินเพ่ยง marker ตัิวหนึ�งของโรค์หืด์รุนแรง eosinophil ยัง

ถ้ึกใช้ัเป็ินเกณฑ์์ในการให้ inhaled steroids ในผู้้้ป่ิวยโรค์ถุึงลมโป่ิงพองท่�ม่ exacerbation บ่อยๆ ด้์วย(7)

 สุ่วนโรค์ท่�เร่ยกว่า eosinophilic lung diseases นั�น มักหมายถึึงกลุ่มโรค์ diffuse lung parenchymal 

diseases ท่�ม่ eosinophils แทรกอย่้ใน interstitium และ alveolar spaces โด์ยต้ิองไม่ม่การทำาลายของ 

lung architecture เมื�อการอักเสุบหาย สุ่วนใหญ่ิมักหายเป็ินปิกติิโด์ยไม่เกิด์ fibrosis ติามมา eosinophil 

ท่�ได้์จากการสุอ่งกล้องล้างปิอด์ (bronchoalveolar lavage; BAL) จะถึอืว่าม่ค์วามผู้ดิ์ปิกติิอยา่งม่นัยสุำาคั์ญิ

เมื�อมากกว่ารร้อยละ 25 ของ nucleated cells ทั�งหมด์(3)

เมื่อพบัโรคระบับัการหายใจ เมื่อไรต้องส่งตรวจหา eosinophilia
1. Pneumonia หรือ ARDS ท่�ไม่ทราบเหตุิแน่ชััด์ ไม่พบเชืั�อก่อโรค์ หรือรักษาไม่หาย 

2. Pulmonary infiltrates ท่�เกิด์ซึ่ำ�าๆ หรือม่การเปิล่�ยนท่�ได้์

3. Central rhonchi จากการติรวจร่างกาย หรือ central bronchiectasis จาก CT scan ใน

ปัิจจุบัน บาง guidelines ให้เจาะ complete blood count (CBC) ในผู้้้ป่ิวยทุกรายท่�วินิจฉััย 

bronchiectasis เพื�อหาสุาเหตุิท่�ม่การรักษาเฉัพาะ

4. จุด์ในปิอด์กระจัด์กระจายไม่ทราบสุาเหตุิ โด์ยเฉัพาะท่�ม่การเปิล่�ยนติำาแหน่งได้์

5. Severe uncontrolled asthma (อาจม่บทบาทของ anti IL-5 antibody ในการรักษา)

เมื่อพบั eosinophilia ร่วมกับัโรคหร้อความผิดปักติระบับัการหายใจ 
 เนื�องจากการติรวจ CBC เป็ินการติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการท่�มักถ้ึกสัุ�งติรวจอย่้บ่อยๆ ในเวชั

ปิฏิิบัติิด้์วยเหตุิผู้ลต่ิางๆ กันไปิ จึงเป็ินไปิได้์ท่�อาจจะพบ eosinophilia พร้อมๆ กับหรือนำามาก่อนค์วาม

ผิู้ด์ปิกติิทางระบบการหายใจได้์ หรืออาจพบเมื�อสุ่งติรวจจากเหตุิทางระบบการหายใจ ดั์งท่�กล่าวไปิข้าง

ต้ิน เราจะทราบได้์อย่างไรว่า eosinophilia ท่�พบนั�นม่ค์วามสุำาคั์ญิจริง ม่ข้อค์วรพิจารณาดั์งน่�

1. โรค์หรือค์วามผิู้ด์ปิกติิระบบการหายใจท่�พบ เมื�อร่วมกับ eosinophilia จะรวมกันเป็ินกลุ่ม

อาการเฉัพาะหรือไม่ (ดั์งจะได้์กล่าวต่ิอไปิ)
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2. Eosinophil นั�นสุ้งมากแค่์ไหน ต่ิอเนื�องหรือไม่

3. หากม่การติิด์ติามผู้้้ป่ิวยมาระยะหนึ�งแล้ว การเพิ�มขึ�นหรือลด์ลงของ eosinophil กับอาการ

ของโรค์ระบบการหายใจท่�เป็ินนั�น ม่ค์วามสุอด์ค์ล้องไปิในทิศทางเด่์ยวกันหรือไม่

Eosinophilic	lung	diseases แบ่งเป็ิน(1)

1. Primary eosinophilic lung diseases (ไม่ทราบสุาเหตุิ)

a. Acute eosinophilic pneumonia

b. Chronic eosinophilic pneumonia

c. Eosinophilic granulomatosis with polyangiits (ชืั�อเดิ์ม Churg-Strauss syndrome)

d. Hypereosinophilic syndrome

2. Secondary eosinophilic lung diseases (ทราบสุาเหตุิ) เป็ินผู้ลการติอบสุนองต่ิอ

a. Allergic bronchopulmonary aspergillosis หรือเชืั�อราอื�นๆ

b. Eosinophilic pneumonia จาก parasites

c. Eosinophilic pneumonia จากยา

3. Eosinophilc airway diseases แบ่งติามระดั์บของ airway ท่�ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิดั์งน่�คื์อ

a. Asthma

b. Eosinophilic bronchitis

c. Obliterative bronchiolitis

4. โรค์ปิอด์อื�นๆ ท่�พบร่วมกับ eosinophilia ม่รายงานพบได้์แต่ิไม่ค์วามค์วามสัุมพันธ์์กัน ชััด์เจน 

เช่ัน ในโรค์ organizing pneumonia, idiopathic pulmonary fibrosis, Langerhans cell his-

tiocytosis เป็ินต้ิน การติิด์เชืั�อเช่ัน pneumocystis jeloveci วัณโรค์เยื�อหุ้มปิอด์  และมะเร็ง

บางชันิด์ได้์แก่ มะเร็งต่ิอมนำ�าเหลือง มะเร็งปิอด์ มะเร็งท่�กระจายมาท่�ปิอด์ ม่รายงานพบ 

eosinophilia มากๆ ได้์ สุ่วนใหญ่ิมักสัุมพันธ์์กับ advanced disease

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

 ผู้้้ป่ิวยมาด้์วยไข้สุ้ง diffuse pulmonary infiltrates ในรายท่�รุนแรงอาจม่ severe hypoxemia ได้์ 

จะพบ eosinophilia ใน peripheral blood smear หรือไม่ก็ได้์ (อาจติามมาภายหลัง) ด้์วยเหตุิลักษณะ

ทางค์ลนิิกท่�ไม่ม่ค์วามจำาเพาะ จึงแยกจาก bacterial หรอื viral pneumonia หรอื ARDS จากสุาเหติอืุ�นๆ 

ไม่ได้์ จึงต้ิองนึกถึึงเสุมอในรายท่�ไม่พบสุาเหตุิแน่ชััด์ และทำาการสุ่องกล้องติรวจ ร่วมกับ BAL เพื�อติรวจ 

differential cell count ถ้ึาพบ eosinophil มากกว่าร้อยละ 25 จะให้การวินิจฉััย AEP ได้์ การรักษาโด์ย

ให้ systemic steroids ม่การติอบสุนองต่ิอการรักษาด่์มาก ไม่ม่ relapse

 Idiopathic AEP พบได้์น้อย และอาจเป็ินจาก relapse ของ chronic eosinophilic pneumonia 

(CEP) ได้์ จึงต้ิองม่การติิด์ติามผู้้้ป่ิวยต่ิอเนื�อง 
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Idiopathic chronic eosinophilic pneumonia (iCEP)(1,8-10)

 พบได้์บ่อยกว่า AEP ผู้้้ป่ิวยม่อาการอย่างช้ัาๆ ค่์อยเป็ินค่์อยไปิในช่ัวง 2-3 สัุปิด์าห์หรือเป็ิน

เดื์อนได้์ ม่อาการไข้ ไอ อ่อนเพล่ย เหนื�อยง่าย นำ�าหนักลด์ และม่ pulmonary infiltrates ทำาให้หลายค์รั�ง

ถ้ึกวินิจฉััยผิู้ด์เป็ิน วัณโรค์ สุ่วนใหญ่ิผู้้้ป่ิวยมักม่ปิระวัติิโรค์หอบหืด์ท่�ค์วบคุ์มได้์ยาก หรือโรค์ทางภ้มิแพ้

นำามาก่อน chest X-ray พบ bilateral alveolar infiltrates เป็ินมากท่� upper lobes และพบ peripheral 

เด่์น พบได์้ปิระมาณร้อยละ 25 ของผู้้้ป่ิวย (ร้ปิท่� 1) infiltrates ม่ spontaneous migration ได์้ พบ 

eosinophilia ได้์บ่อย BAL พบ eosinophil มากกว่าร้อยละ 25 ในทุกราย สุ่วนใหญ่ิมากกว่าร้อยละ 40 

ติอบสุนองด่์ต่ิอการให้ systemic steroids แต่ิม่ relapse ได้์ การเปิร่ยบเท่ยบ idiopathic AEP และ 

idiopathic CEP แสุด์งในติารางท่� 1

รูปท่ี่�	1. Peripheral consolidation (ล้กศร) พบใน CEP A. จากภาพเอ็กซึ่เรย์ปิอด์ B. จาก CT scan(11) 

(ภาพจากเอกสุารอ้างอิงท่� 11)
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ตัารางท่ี่�	1. ลักษณะท่�ต่ิางกันของ idiopathic AEP และ idiopathic CEP(1-10)

Idiopathic	AEP Idiopathic	CEP

การสุ้บบุหร่� หรือ 
inhalational exposure 
ก่อนเกิด์โรค์

ม่บ่อยถึึง 2/3 พบเพ่ยงร้อยละ 10

ปิระวัติิโรค์หอบหืด์ ไม่ม่ ม่

Onset Acute เป็ินวัน ถึึงสัุปิด์าห์ Chronic หลายเดื์อน

อาการ ไข้ ไอ เหนื�อย pleuritic chest pain เหนื�อย ไข้ติำ�าๆ เพล่ย นำ�าหนักลด์

ภาวะหายใจวาย ม่บ่อย ไม่ม่หรือน้อยมาก

Eosinophil จาก 
peripheral blood 
ในช่ัวงแรก

ไม่ม่ ม่

Bronchoalveolar 
lavage fluid

Eosinophil มากกว่าร้อยละ 25 
ม่การเพิ�มขึ�นของ neutrophil และ 
lymphocytes

Eosinophil มากกว่าร้อยละ 25 มัก มาก
ถึึงร้อยละ 40 ไม่ม่การเพิ�มขึ�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 สัุปิด์าห์ Systemic steroids อาจให้นานเป็ินปีิ ใน
รายท่� relapse

Response ด่์มาก ด่์

Relapse ไม่ม่ พบบ่อย
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Eosinophilic pneumonia ท่�ม่สุาเหตุิม่ดั์งน่�

 1. จากยา(8,9) โด์ยเฉัพาะจากยาปิฏิิช่ัวนะ เช่ันกลุ่ม sulfonamides, antimalarials, nitrofuranto-

in, minocycline, ethambutol เป็ินต้ิน ยากลุ่มอื�นได้์แก่ NSAIDs, metrotrexate, amiodarone, antiepi-

leptics-carbamazepine ค์วรสืุบค้์นจาก www.pneumotox.com ทำาให้เกิด์ลักษณะอาการแบบ iAEP 

หรือ iCEP ก็ได้์ การพบ pleural effusion และหรือผืู้�นผิู้วหนังร่วมด้์วย ทำาให้สุงสัุยสุาเหตุิของ eosino-

philic pneumonia จากยามากขึ�น บางรายม่ systemic symptoms ร่วมด้์วยกับ eosinophilia เร่ยกว่า 

Dress syndrome มักเกิด์ติามหลังเริ�มยา 2-6 สัุปิด์าห์ อาการพบไข้ หน้าบวม ผืู้�นคั์น ร่วมกับ eosino-

philia และ pulmonary infiltrates การรักษาคื์อ หยุด์ยาท่�เป้ินสุาเหตุิ และพิจารณาให้ systemic steroids 

60 มก. นาน 2-6 สัุปิด์าห์

 2. จากพยาธิ์(8,9) (parasitic infection) อาการและอาการแสุด์งมักไม่จำาเพาะ สุ่วนมากจะไม่

เหมือนทั�ง AEP และ CEP ท่�กล่าวมาแล้ว

2.1 Loffler syndrome เกิด์จาก Ascaris, Ancylostoma, Strongyloides ได้์ เกิด์จากการท่�

ตัิวอ่อนของพยาธ์ิเหล่าน่�ผู่้านปิอด์ ผู้้้ปิ่วยอาจไม่ม่อาการ หรือม่อาการไอแห้งๆ ไข้ 

เหนื�อย ม่ wheeze และ ไอออกเลือด์พบได้์บ้าง chest X-ray พบ round opacities 

ในปิอด์ทั�งสุองข้าง อาจม่การเปิล่�ยนติำาแหน่งได้์เมื�อติิด์ติามภาพรังสุ่ปิอด์ไปิ คื์อเป็ิน 

migratory หรือ fleeting การวินิจฉััย พบ larvae ในเสุมหะ การติรวจอุจจาระมักไม่พบ

ยกเว้น strongyloides โรค์ในปิอด์จาก Loffler syndrome มักหายได้์เอง การให้ยาฆ่่า

พยาธิ์ สุำาหรับการติิด์เชืั�อพยาธิ์ในลำาไสุ้ สุำาหรับ strongyloides ใน immunocompro-

mised host แนะนำาให้รักษาทุกราย เพื�อป้ิองกันการเกิด์ autoinfection และ dissem-

ination

2.2 Direct invasion พวกพยาธิ์ใบไม้ในปิอด์ paragonimus และ echinococcus สุามารถึ

ไชัผู่้านเข้าไปิในปิอด์ได์้โด์ยติรงและสุามารถึทำาให้เกิด์ผู้ลเสุ่ยต่ิอปิอด์ในระยะยาวได์้ 

อาการมัก ไอเป็ินเลือด์เป็ินๆ หายๆ ไอเรื�อรังเสุมหะสุ่ช็ัอค์โกแลติ chest X-ray เห็น

เป็ิน peripheral nodules หลายติำาแหน่ง วินิจฉััยจากการติรวจอุจจาระหรือ BAL

2.3 Hematogenous seeding เช่ัน Toxocara canis, schistosoma สุามารถึทำาให้เกิด์ 

eosinophilic pneumonia โด์ยทาง hematogeneous ได้์ ผู้้้ป่ิวยโรค์ตัิบแข็งและ portal 

hypertension จะเพิ�มค์วามเสุ่�ยงต่ิอการติิด์เชืั�อ ม่อาการไข้ ชัักได้์ และม่ visceral lar-

va migrans สุำาหรับ schistosoma ท่�เป็ินเรื�อรังหากไม่ได้์รักษา จะนำาไปิสุ่้ pulmonary 

hypertension รุนแรงได้์

2.4 Tropical pulmonary eosinophilia เป็ิน hypersensitivity ต่ิอเชืั�อก่อโรค์เท้าช้ัาง filaria 

Wuchereria bancrofti และ Brugia malayi ซึึ่�งมักพบในถิึ�นระบาด์ทางภาค์ติะวันติก

และภาค์ใติ้ของปิระเทศไทย ผู้้้ป่ิวยอาจม่อาการทางปิอด์หลังจากติิด์เชืั�อนานหลาย
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เดื์อนถึึงหลายปีิ อาการไอ เหนื�อย หายใจเสุ่ยงว่�ด์ อ่อนเพล่ย ค์ล้ายๆโรค์หืด์ eosin-

ophil ในเลือด์สุ้งมาก มักมากกว่า 3000 ระดั์บ IgE ในเลือด์สุ้งมาก เช่ัน มากกว่า 

1000 ย้นิติ/มล. chest X-ray ไม่ม่ค์วามจำาเพาะ บางรายอาจเปิ็นปิกติิ การติรวจ 

antifilarial IgG antibody ม่ค่์าสุ้งมาก ช่ัวยในการวินิจฉััย

Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA ช่ือเดิม Churg-Strauss 
syndrome)(8)

 เป็ินโรค์ท่�เก่�ยวข้องกับการอักเสุบของเสุ้นเลือด์ขนาด์เล็กถึึงขนาด์กลาง small to medium sized 

necrotizing vasculitis เก่�ยวข้องกับ granuloma formation และ eosinophilia ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิหลักใน

ระบบการหายใจ ม่อาการของ asthma ท่�ค์วบคุ์มได้์ยาก spirometry พบ obstructive defect ได้์บ่อยถึึง

ร้อยละ 70 แม้ได้์ inhaled steroids ขนาด์สุ้ง คื์อโรค์เป็ินลักษณะ steroid-dependent และอาจพบ 

eosinophilic pneumonia ได้์ด้์วย ระบบอื�นได้์แก่ หัวใจ ทางเดิ์นอาหาร ไติ ระบบปิระสุาท และผิู้วหนัง

 การวินิจฉััย EGPA ติามเกณฑ์์ของ American college of rheumatology(12) ปิระกอบด้์วย 6 ข้อ

ต่ิอไปิน่� ถ้ึาพบตัิ�งแต่ิ 4 ข้อขึ�นไปิ ม่ค์วามไวร้อยละ 85 และม่ค์วามจำาเพาะสุ้งถึึงร้อยละ 99.7

1. Asthma

2. Peripheral blood eosinophilia มากกว่าร้อยละ 10 หรือมากกว่า 1500/มล. Alveolar eo-

sinophilia มากกว่าร้อยละ 25

3. ม่อาการทางระบบปิระสุาท โด์ยพบว่า mononeuritis multiplex เป็ินอาการนอกปิอด์ท่�พบ

ได้์บ่อยท่�สุุด์

4. Migratory or transient pulmonary infiltrates ค์ล้ายๆ ท่�พบใน CEP ในรายท่�วินิจฉััย CEP 

อย่้ก่อน เมื�อม่อาการระบบอื�นติามมาภายหลัง อาจทำาให้เปิล่�ยนการวินิจฉััยเป็ิน EGPA ได้์

5. Paranasal sinus abnormalities

6. Tissue eosinophilia 

 การติรวจ ANCA ช่ัวยในการวินิจฉััย แต่ิพบเพ่ยงร้อยละ 40 เป็ิน perinuclear-ANCA (myelop-

eroxidase) ดั์งนั�น การท่� ANCA ให้ผู้ลลบไม่สุามารถึตัิด์โรค์น่�ออกไปิได้์ มักพบ IgE สุ้ง การตัิด์ชิั�นเนื�อ

พบ vasculitis โด์ยเฉัพาะท่�ผิู้วหนัง กล้ามเนื�อ และเสุ้นปิระสุาท สุนับสุนุนการวินิจฉััยโรค์ จำาเป็ินต้ิอง

วินิจฉััยให้ได้์ก่อนเกิด์ severe organ involvement โด์ยเฉัพาะท่�หัวใจเกิด์ eosinophilic myocarditis ทำาให้

หัวใจวาย หรือ sudden death ได้์ การรักษา โด์ยทั�วไปิให้ prednisolone 1 มก./กก./วัน นาน 1 เดื์อน 

ค่์อยๆ ลด์ขนาด์ยาลงจนหยุด์ไปิในเวลา 1 ปีิ การให้ azathioprine ร่วมด้์วย ช่ัวยป้ิองกันการกลับเป็ินซึ่ำ�า 

ในรายท่�รุนแรงหรือม่การพยากรณ์โรค์ท่�ไม่ด่์ ได้์แก่ อายุมากกว่า 65 ปีิ ม่อาการท่�หัวใจ ทางเดิ์นอาหาร 

ไติร่วมด้์วย และการไม่ม่โรค์ท่�ห้ค์อจม้ก พิจารณาให้ methylprednisolone ร่วมไปิกับ cyclophosphamide 

ฉ่ัด์เข้าหลอด์เลือด์ด์ำา
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Idiopathic hypereosinophilic syndrome(8)

 คื์อภาวะท่�ม่ eosinophil ในเลือด์สุ้งเกินกว่า 1500/มล. อย่างต่ิอเนื�องนานเกิน 6 เดื์อน โด์ย

ไม่ม่เหตุิอธิ์บาย และม่การทำาลาย บาด์เจ็บเสุ่ยหายของอวัยวะต่ิางๆ ท่�เ กิด์จาก eosinophil อาการทาง

ระบบการหายใจ ไม่จำาเพาะและไม่รุนแรง อาจม่ ไอ เหนื�อย eosinophilic pneumonia พบน้อยมาก 

ภาวะน่�แบ่งเป็ิน

1. Lymphocytic variant รักษาโด์ย systemic steroids

2. Myeloproliferative variant หรือ chronic eosinophilic leukemia รักษาโด์ย imatinib

3. Idiopathic, unclassified type

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

 IgE sensitization ต่ิอเชืั�อราซึึ่�งสุ่วนใหญ่ิเป็ินราสุายท่�ทนต่ิอค์วามรอ้น (thermotolerant filamen-

tous fungi) เช่ัน  aspergillus, penicillium สุ่วนน้อยเกิด์จาก yeast ได้์ เช่ัน candida เป็ินสุาหตุิท่�สุำาคั์ญิ

อย่างหนึ�งของ eosinophilic lung disease ผู้้้ป่ิวยมักม่อาการไอเรื�อรัง เสุมหะมาก เหน่ยวมาก หรือออก

เป็ินแท่งๆ จุด์เริ�มอาจมาด้์วย fungal pneumonia หรือ fungal bronchitis เสุมหะข้น ติรวจพบเชืั�อรา

ปิริมาณมากโด์ยยงัไม่ม่การกระตุ้ิน IgE เลยกไ็ด้์ เชืั�อราม่การเติิบโติใน mucous plugs กระตุ้ินการอกัเสุบ 

ขัด์ขวางการระบายเสุมหะ เกิด์การทำาลายของหลอด์ลมเฉัพาะท่� ทำาให้เกิด์ bronchiectasis ขึ�น เป็ินร้ปิ

แบบของโรค์ allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA) ขึ�น อาจพบร่วมกับ allergic fungal 

sinusitis ด้์วย

 ภาพเอ็กซึ่เรย์ปิอด์ในโรค์กลุ่มน่�ม่ค์วามน่าสุนใจ central bronchiectasis (ร้ปิท่� 2) ซึึ่�งหมายถึึง

พบอย่้บริเวณ 2/3 ด้์านในของภาพจาก CT chest เป็ิน clue ท่�บ่งช่ั�ให้นึกถึึงโรค์กลุ่มน่�มาก mucoid 

impaction ในหลอด์ลมท่�ขยายใหญ่ิ อาจม่ลักษณะค์ล้ายก้อนในปิอด์ทำาให้แพทย์ท่�ไม่คุ้์นเค์ยวินิจฉััยโรค์

ผิู้ด์ได้์ mucoid impaction ในหลอด์ลมท่�ขยายใหญ่ิ หลายๆ อันติิด์กัน ทำาให้ม่ลักษณะเร่ยงกันค์ล้าย

นิ�วมือ เร่ยกว่า finger in glove sign (ร้ปิท่� 3)
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รูปท่ี่�	 2. CT scan chest แสุด์ง central bronchiectasis(11) (หัวล้กศร) บางสุ่วนจะพบเป็ิน mucoid 

impaction (ล้กศรช่ั�) (ภาพจากเอกสุารอ้างอิงท่� 11)

รูปท่ี่�	3. CT scan chest แสุด์ง “finger in glove” sign(13) (หัวล้กศร) และ bronchiectasis (ล้กศรช่ั�) 

A. lung window, coronal plane    B. mediastinal window, sagittal plane (ภาพจากเอกสุารอ้างอิงท่� 13)

 เกณฑ์์ท่�นิยมใช้ัในการวินิจฉััย ABPA คื์อ(14) 

 1) กรณ่ผู้้้ป่ิวยม่โรค์หืด์ และ central bronchiectasis

1. Asthma

2. Central bronchiectasis

3. Immediate cutaneous reaction ต่ิอเชืั�อ aspergillus

4. Serum IgE มากกว่า 1000 มก./มล.
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5. Serum IgE ท่�ม่ค์วามจำาเพาะต่ิอเชืั�อ aspergillus และหรือ IgG ท่�ม่ค์วามจำาเพาะต่ิอ 

aspergillus ม่ค่์าสุ้ง

 2) สุำาหรับรายท่�ม่ข้อ 1, 3, 4, 5 แต่ิไม่ม่ central bronchiectasis มักถ้ึกเร่ยกว่า ABPA sero-

positive

 การใช้ัเกณฑ์์ดั์งกล่าว ต้ิองทำาด้์วยค์วามระมัด์ระวัง โรค์น่�มักถ้ึกกล่าวถึึงว่า จำาเปิ็นต้ิองเกิด์ใน

ผู้้้ป่ิวยท่�ม่โรค์หืด์ โรค์ถุึงลมโป่ิงพองอย่้ก่อนแล้ว แต่ิจากปิระสุบการณ์ท่�พบผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�ใน รพ.จุฬาลงกรณ์ 

พบว่ามากกว่าค์รึ�งหนึ�ง ไม่ได้์เป็ินโรค์ปิอด์ใด์ๆ มาก่อนเลย การติรวจ aspergillus precipitin (IgG) หาท่�

ติรวจได้์ยาก แม้จะพบ eosinophilia ได้์บ่อยแต่ิไม่จำาเป็ินต้ิองพบ ไม่เป็ินเกณฑ์์ในการวินิจฉััยแต่ิอย่างใด์ 

การวินิจฉััยจึงมักอาศัยลักษณะหลายๆ อย่างปิระกอบกัน โด์ยเฉัพาะการพบ central bronchiectasis 

ซึึ่�งม่ค์วามหมายมาก ไมต้่ิองม่ค์รบถึว้นทุกข้อเพื�อเริ�มให้การรักษาได์เ้ร็ว การรกัษาท่�ล่าช้ัาจะเกดิ์ fibrosis 

และ bronchiectasis ท่�ไม่สุามารถึกลับคื์นเป็ินปิกติิได้์

 การรักษาการอักเสุบด้์วย systemic steroids ได้์ผู้ลด่์ในการบรรเทาอาการ ม่การติอบสุนองท่�

ด่์การให้ itraconazole กินร่วม เพื�อลด์ปิริมาณเชืั�อราท่� colonize อย่้ ช่ัวยลด์ขนาด์ของ steroids ลงได้์ 

และลด์การกลบัเป็ินซึ่ำ�าได้์ สุำาหรับ voriconazole ม่ข้อม้ลน้อยในโรค์น่� โรค์ม่โอกาสุเปิน็ซึ่ำ�าๆ และเกิด์การ

ทำาลายเนื�อปิอด์ในระยะยาว ติิด์ติามผู้้้ป่ิวยด้์วย total serum IgE

สรุปั
 โรค์ในกลุ่ม eosinophil lung diseases เป็ินโรค์ท่�ต้ิองนึกถึึง จึงจะวินิจฉััยได้์ การวินิจฉััยอาจไม่

จำาเป็ินต้ิองยึด์ติามเกณฑ์์เสุมอไปิ ค์วรใช้ัภาพรวม เนื�องจากหลายโรค์ในกลุ่มน่� ม่ค์วามแติกต่ิางในราย

ละเอ่ยด์ในผู้้้ป่ิวยแต่ิละรายสุ้ง ทำาให้บางค์รั�งวินิจฉััยได้์ยากเมื�อพบผู้้้ป่ิวยค์รั�งแรก การติิด์ติามผู้้้ป่ิวยต่ิอ

เนื�องจึงม่ค์วามสุำาคั์ญิมาก โรค์สุ่วนใหญ่ิติอบสุนองด่์ต่ิอ systemic steroids  ในทางค์ลินิกต้ิองหาสุาเหตุิ

จากยา จากพยาธิ์บางชันิด์ และเชืั�อรา เพราะม่การรักษาเพิ�มเติิม 
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