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โรคพยาธิใบไมในปอดในผปู ว ยเด็กสีค่ นในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
วรรณา อาจองค, พ.บ.

Pediatric Paragonimiasis in Buddachinaraj Phitsanulok Hospital:
Four Interesting Cases
Wanna Ardonk, M.D.

Abstract PROBLEM/BACKGROUND: In the last 4 years, a number of children presented with pleural effusion and

extrapulmonary symptoms were diagnosed paragonimiasis in Buddachinaraj Phitsanulok Hospital. All of them
had been investigated and treated for other diseases such as tuberculosis or cancer for months before final
diagnosis.
OBJECTIVE: To study predisposing factors, characteristics and clinical manifestations, radiological findings and
other laboratory findings related to pediatric paragonimiasis.
RESEARCH DESIGN: A retrospective descriptive study
SETTING: Department of Pediatrics, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital
MATERIALS and METHOD: In-patient medical records of all pediatric paragonimiasis were conducted from
April 1998 to March 2008.
RESULTS: There were four cases. Three of these four cases were diagnosed by serologic exam or histologic
identification of the parasite ova. One of four cases was probable paragonimiasis because no evidence of definite
diagnosis found. Two cases lived in Tak Province and two cases lived in Kamphaengphet Province. Three of four
were hill tribes. Two of them denied the habit of taking raw diet. All had respiratory symptoms, including cough
(n=4), hemoptysis (n=1), chest pain (n=1). Chest radiography showed pleural effusion (n=4) including massive
pleural effusion (n=2). The physical findings found were subcutaneous mass at back of lower chest (n=2),
hepatomegaly (n=1) and CT scan showed nodules in livers. Laboratory findings revealed eosinophilia (n=4),
increased globobulin level (n=4) and inverted albumin globulin ratio (n=4). One had chronic empyema that
required surgical decortication in spite of treatment with praziquantel. All of them were healthier after treatment.
CONCLUSIONS: The findings indicate that paragonimiasis may be a re-emerging public health issue in this
region. Children with paragonimiasis presented with a wide variety of clinical symptoms including extrapulmonary
symptoms.
Keywords: paragonimiasis, pleural effusion, subcutaneous paragonimiasis
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บทคั ด ย อ ปญหา/ทีม่ าของการศึกษาวิจยั : ในชวง 4 ปนมี้ ผี ปู ว ยเด็กจำนวนหนึง่ ไดรบั การวินจิ ฉัยวาเปนโรคพยาธิใบไมในปอด
ทีโ่ รงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ผปู ว ยเหลานีถ้ กู สงตัวมาจากโรงพยาบาลจังหวัดดวยอาการทางระบบหายใจและ
น้ำในชองปอด ทั้งหมดไดรับการตรวจหาโรคเรื้อรัง เชน วัณโรค และมะเร็งเปนเวลามากกวา 1 เดือนกอนจะได
รับการวินิจฉัยสุดทาย
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาปจจัยเสี่ยง ลักษณะอาการ อาการแสดง ลักษณะทางภาพรังสี และผลการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการของผูปวยเด็กโรคพยาธิใบไมในปอด
รูปแบบการศึกษา: การศึกษาแบบพรรณนา
สถานทีศ่ กึ ษา: กลมุ งานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ตัวอยางและวิธกี ารศึกษา: ศึกษาขอมูลยอนหลังจากเวชระเบียนผปู ว ยเด็กทีไ่ ดรบั การวินจิ ฉัยเปนโรคพยาธิใบไมใน
ปอดทุกคนทีม่ ารับการรักษาระหวางเดือนเมษายน พ.ศ. 2541 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551
ผลการศึกษา: มีผูปวยเด็ก 4 คนที่ไดการวินิจฉัยโรคพยาธิใบไมในปอด เปนผูปวยไดรับการวินิจฉัยไดแนนอน 3
คนจากการตรวจพบไขพยาธิหรือการตรวจทางน้ำเหลืองวิทยา และเปนผปู ว ยทีน่ า จะเปนโรคพยาธิใบไมในปอด 1
คนเนื่องจากขาดหลักฐานที่แนชัด ภูมิลำเนาจังหวัดตาก 2 คน จังหวัดกำแพงเพชร 2 คน เปนเด็กชาวเขา 3 คน
ปฏิเสธการกินอาหารดิบ 2 คน มีอาการทางระบบหายใจ ไดแก ไอ 4 คน ไอเปนเลือด 1 คน เจ็บหนาอก 1 คน ภาพ
รังสีปอดพบน้ำในชองปอดทัง้ 4 คน น้ำในชองปอดมาก 2 คน มีกอ นทีบ่ ริเวณผิวหนัง 2 คน ตับโต 1 คนซึง่ ภาพ
รังสีเอกซเรยคอมพิวเตอรพบกอนในตับหลายกอน ตรวจพบ eosinophilia ทัง้ 4 คน ระดับ globulin เพิม่ ขึน้ ทัง้ 4
คน สัดสวน albumin ตอ globulin ผกผันทัง้ 4 คน ไดรบั ยา praziquantel ทัง้ 4 คน ตองไดรบั การผาตัดทำ decortication
หลังรับยา praziquantel 1 คน หลังไดรบั การรักษาผปู ว ยมีสขุ ภาพดีขนึ้ ทัง้ 4 คน
สรุป: การศึกษานีพ้ บวาอาจเกิดแหลงระบาดพยาธิใบไมในปอดขึน้ ใหมในพืน้ ทีแ่ ถบนี้ ผปู ว ยเด็กโรคพยาธิใบไมใน
ปอดมาดวยอาการระบบทางเดินหายใจและบางคนมีอาการนอกระบบทางเดินหายใจรวมดวย

บทนำ
โรคพยาธิใบไมในปอด (paragonimiasis)
มีรายงานใน 39 ประเทศ สวนใหญอยูในทวีป
เอเชีย โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศญี่ปุน เกาหลี
ไตหวัน ฟลปิ ปนส และในบางพืน้ ทีข่ องจีน1 ทัง้ นี้
ขึน้ กับวัฒนธรรมการกินอาหารของแตละทองถิน่ 2
และเรือ่ งสุขาภิบาล3 สำหรับประเทศไทยมีรายงาน
การพบผปู ว ยในหลายจังหวัดในชวง 20 ปกอ นทัง้
ในภาคกลาง4-5, ภาคอีสาน6 และภาคเหนือ7 ซึ่ง
สวนใหญเปนชนิด Paragonimus heterotremus
สำหรับจังหวัดพิษณุโลกมีรายงานแหลงพยาธิ

ใบไมในปอดที่อำเภอเนินมะปราง8 ในป พ.ศ.
2531 ตอมาการศึกษาพบวาความชุกของโรค
พยาธิใบไมในปอดในแหลงระบาดเดิมไดลดลง
ในชวง 10 ปหลัง9 อยางไรก็ตามในหลายปทผี่ า นมา
ยังคงมีรายงานประปรายในจังหวัดใกลเคียงกับ
จังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทย-ลาว10 และไทย-พมา11 ผูนิพนธพบวาในชวง 4
ปหลังมีผปู ว ยเด็กจำนวนหนึง่ ซึง่ ถูกสงตัวมารักษา
ต อ ที่ โ รงพยาบาลพุ ท ธชิ น ราช พิ ษ ณุ โ ลกด ว ย
อาการของระบบทางเดินหายใจ น้ำในชองปอด
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และอาการรวมอืน่ ๆ ทีเ่ รือ้ รัง ผปู ว ยเหลานีไ้ ดรบั
การรักษามาเปนเวลากวา 1 เดือนกอนทีจ่ ะไดรบั
การวินจิ ฉัยวาเปนโรคพยาธิใบไมในปอด ผนู พิ นธ
จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยเสี่ยง อาการ
อาการแสดง ผลทางหองปฏิบตั กิ าร ผลตรวจทาง
รังสี ตลอดจนผลการรักษาในผปู ว ยเด็กเหลานีเ้ พือ่
เปนขอมูลในการชวยวินิจฉัยโรคพยาธิใบไมใน
ปอดไดอยางแมนยำมากขึน้

ที่สันนิษฐานวาเปนโรคพยาธิใบไมในปอด แต
ขาดหลักฐานที่ชัดของการติดเชื้อพยาธิใบไมใน
ปอด การวิ นิ จ ฉั ย ทำจากข อ มู ล พื้ น ฐานผู ป ว ย
อาการ อาการแสดง ภาพรังสีปอด การตรวจทาง
หองปฏิบัติการ และการตอบสนองตอการรักษา
ดวยยา praziquantel
Eosinophilia หมายถึง ภาวะทีม่ เี ม็ดเลือดขาว
ชนิด eosinophil มากกวา 500 เซลล/ลบ.มม.

วัสดุและวิธกี าร

ผลการศึกษา

เปนการศึกษาแบบพรรณนา ศึกษาขอมูล
ยอนหลังจากเวชระเบียน โดยเกณฑการคัดเขา คือ
เวชระเบียนผูปวยเด็กที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน
โรคพยาธิใบไมในปอดทุกคนทีม่ ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลพุทธชินราชตัง้ แตเดือนเมษายน พ.ศ.
2541 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 (10 ป) สวน
เกณฑการคัดออก คือ เวชระเบียนทีไ่ มมหี ลักฐาน
การติดเชื้อพยาธิใบไมในปอดที่ชัดเจน ศึกษา
ขอมูลทัว่ ไป ไดแก อายุ เพศ ภูมลิ ำเนา ขอมูลทาง
คลินกิ ไดแก ประวัตไิ ข อาการของระบบทางเดิน
หายใจ และอาการรวมอืน่ ประวัตกิ ารกินอาหารดิบ
รวมทัง้ กงุ และปูดบิ ผลการตรวจน้ำในปอด ปริมาณ
ของเม็ดเลือดขาว eosinophil การทำงานของตับ
การตรวจทางรังสีปอด และการตรวจ CT ในบาง
คน แสดงขอมูลเปนคาความถี่
นิยามศัพท
ผูปวยโรคพยาธิใบไมในปอด (definite
paragonimiasis case) หมายถึง ผปู ว ยทีว่ นิ จิ ฉัยวา
เปนโรคพยาธิใบไมในปอดจาก serologic exam
หรือ histologic identification of the parasite ova
ผูปวยนาจะเปนโรคพยาธิใบไมในปอด
(probable paragonimiasis case) หมายถึง ผปู ว ย

ในชวงเวลา 10 ปทศี่ กึ ษามีผปู ว ยเด็กทีอ่ ายุ
นอยกวา 15 ปไดรบั การวินจิ ฉัยวาเปนโรคพยาธิ
ใบไมในปอด 4 คน โดยมีขอ มูลทีพ่ สิ จู นไดชดั วา
เปนโรคพยาธิใบไมในปอด (definite case) 3 คน
และนาจะเปนโรคพยาธิใบไมในปอด (probable
case) 1 คน เปนเด็กชาย 1 คน เปนหญิง 3 คน อายุ
3-14 ป มีภมู ลิ ำเนาอยทู อี่ ำเภอแมสอด จ.ตาก 2 คน
อยทู อี่ ำเภอโกสัมพี จ. กำแพงเพชร 1 คน อำเภอ
คลองลาน จ.กำแพงเพชร 1 คน เปนชาวไทยภูเขา
3 คน ผปู ว ย 2 คนปฏิเสธการกินอาหารดิบ ผปู ว ย
2 คนกินปูดอง ทัง้ 4 คนถูกสงตัวมาจากโรงพยาบาล
ประจำจังหวัด
อาการนำมาโรงพยาบาล คือ มีไข 3 คน
กอนทีห่ ลัง 2 คน อาการไอ 4 คน ไอเปนเลือด 1
คน เจ็บหนาอก 1 คน ไดรบั การรักษาแบบวัณโรค
มากอน 1 คน ทุกคนมีอาการมามากกวา 1 เดือน
การตรวจทางรั ง สี ป อดพบ pleural
effusion 4 คน massive effusion 2 คน alveolar
and reticular infiltration pattern 2 คน ไดรบั การ
ตรวจ multidetector computed tomography
(MDCT) scan ของปอดและ CT ทอง 1 คน ซึง่
ผลการตรวจ CT ปอดพบ massive rt. pleural
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effusion with no mass nor thickening of pleura
สวน CT ชองทองพบวามีกอนในตับหลายกอน
และผนังลำไสบวม ไดรบั การตรวจน้ำในชองปอด
2 คนซึ่งมีลักษณะเปน exudates ทั้ง 2 คน และ
ผลการเพาะเชือ้ แบคทีเรียจาก pleural effusion ไม
ขึน้ เชือ้ 2 คน
ผลการตรวจเลือดของทุกคนพบเม็ดเลือดขาว
ชนิด eosinophil มากกวาปกติ liver enzyme อยู
ในเกณฑปกติ คา albumin ปกติ คา globulin สูง
กวาปกติ และ inverted albumin globulin ratio ได
ทำ pleural biopsy 2 คนพบไข ข องพยาธิ ใ น
ชิน้ เนือ้ เยือ่ หมุ ปอด 1 คน และตรวจพบ patchy
hemorrhage and leukocyte infiltration 1 คน
ผูปวยที่มาดวยกอนที่หลัง 2 คนนั้นไดรับการ
เจาะน้ำออกตรวจซึ่งตรวจพบไขพยาธิจากน้ำที่
เจาะ 1 คน สวนอีกคนตรวจไมพบไขหรือตัวพยาธิ
ผูปวยไดรับการตรวจเพื่อหาแอนติบอดี
ตอ Paragonimus heterotremus โดยวิธี immuno
blot assay 1 คนพบวาใหผลบวก
ผปู ว ยไดรบั การวินจิ ฉัยเปน cutaneous &
pulmonary paragonimiasis 1 คน, abdominal
paragonimiasis & pulmonary paragonimiasis 1
คน, pleuropulmonary paragonimiasis with
empyema thoracis 1 คน และ propable cutaneous
& pulmonary paragonimiasis 1 คน ดังรูปที่ 1-4
และตามตารางที่ 1
ผู ป ว ยทั้ ง 4 คนได รั บ การรั ก ษาด ว ย
praziquantel ไดรบั การผาตัด decorticate เยือ่ หมุ
ปอด 1 คนโดยไดรบั การผาตัด 2 ครัง้ ทัง้ ๆ ทีไ่ ด
รับการรักษาดวย praziquantel ทัง้ นีห้ ลังการรักษา
ผปู ว ยมีอาการดีขนึ้ เปนปกติทงั้ 4 คน

รูปที่ 1 แสดงไขพยาธิใบไมในปอดทีไ่ ดจากชิน้ เนือ้ เยือ่ หมุ ปอดของ
ผปู ว ยคนที่ 1

รูปที่ 2 ภาพรังสีปอดของผูปวยคนที่ 1

รูปที่ 3 ภาพรังสีปอดของผูปวยคนที่ 2
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รูปที่ 4 ภาพรังสีปอดของผูปวยคนที่ 3

รูปที่ 5 ภาพรังสีปอดของผูปวยคนที่ 4

วิจารณ
โรคพยาธิใบไมในปอดเกิดจากการกิน
เมตาเซอรคาเรียทีอ่ ยใู นปูน้ำจืดหรือกงุ ทีป่ รุงไมสกุ
ซึง่ เปน second intermediate host รายละเอียดวงจร
ชีวติ ของพยาธิใบไมในปอดดังรูปที่ 6 ในประเทศ
ไทยพบว า ส ว นใหญ เ ป น ชนิ ด Paragonimus
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heterotremus2 มีรายงานการพบพยาธิใบไมใน
ปอดในประเทศไทยมาตัง้ แตป พ.ศ. 247112 และ
ยังมีรายงานวาพบผูปวยและแหลงระบาดเปน
ระยะ ซึง่ สวนใหญจะพบในภาคเหนือ ภาคกลาง
และภาคอีสานโดยเฉพาะในแถบหมบู า นชาวเขา
และบริเวณชายแดน2 การศึกษานีพ้ บวาเด็กทีไ่ ดรบั
การวินจิ ฉัยวาเปนโรคพยาธิใบไมในปอดในชวง
10 ปมี 4 คน โดย 3 คนทีม่ หี ลักฐานทีช่ ชี้ ดั วาเปน
โรคพยาธิใบไมในปอดจากการตรวจพบไขพยาธิ
หรือการตรวจหาแอนติบอดีตอตัวพยาธิ ซึ่งการ
ศึกษานี้ยอนหลังไป 10 ปแตพบผูปวยเฉพาะใน
ชวงระยะ 4 ปหลัง ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะเกิดแหลง
ระบาดขึ้นใหม เชน จากการศึกษาคนพบแหลง
ระบาดเปนครั้งคราว 5,8-9 ภู มิ ลำเนาของผู ป ว ย
คนหนึง่ ในการศึกษานีอ้ ยทู ที่ รี่ าบสูงเขตกิง่ อำเภอ
โกสัมพี และ 1 คนอยทู อี่ ำเภอคลองลาน จังหวัด
กำแพงเพชร ซึ่งเปนอำเภอที่มีพื้นที่ติดกันและมี
น้ำตกหลายสายซึง่ เปนทีอ่ ยขู องปูทเี่ ปนพาหะ เชน
ปูน้ำตก ปูหนิ ปูไฟ สวนผปู ว ยอีก 2 คนมาจาก
จังหวัดตาก ทัง้ นีเ้ มือ่ ป พ.ศ. 2531 มีรายงานผปู ว ย
เด็กชาวเขา 3 คนจากจังหวัดตากเปนรายงาน
ผปู ว ยพยาธิใบไมในปอดครัง้ แรกของจังหวัดตาก7
ซึ่งแสดงถึงวาพื้นที่แหงนี้อาจกลับมาเปนแหลง
ใหมระบาดโรคของพยาธิใบไมในปอด
ในการศึกษานีผ้ ปู ว ย 2 คนปฏิเสธการกิน
ปู ดิ บ กุ ง ดิ บ เช น เดี ย วกั บ รายงานผู ป ว ยเด็ ก 3
คนจากจังหวัดตากเมือ่ ป พ.ศ. 25317 อาจเปนไป
ไดวา ผปู ว ยไดรบั พยาธิระยะเมตาเซอรคาเรียจาก
การกินผัก ดืม่ น้ำ ใชภาชนะทีป่ นเปอ นเมตาเซอรคาเรี ย13 หรื อ มาจากมื อ ของผู ป รุ ง อาหารที่ ทำ
อาหารพวกปู และกุงดิบที่มีพยาธิติดอยูตามมือ
เนื่องจากวัฒนธรรมการใชมือปอนอาหารเด็ก
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แทนการใชชอ น มีรายงานวาอาจเกิดไดจากการกิน
เนื้อสัตวที่มีระยะเมตาเซอรคาเรียซึ่งยังไมเจริญ
เปนตัวเต็มวัย14 (paratenic host) อยางไรก็ตาม
ผปู ว ยทุกคนปฏิเสธการกินเนือ้ สัตวดบิ

รูปที่ 6 วงจรชีวิตของพยาธิใบไมในปอด

ในการศึกษานีผ้ ปู ว ยทัง้ 4 คนมีอาการทาง
ระบบหายใจอยางนอยหนึง่ อยาง คือ ไอ เจ็บหนาอก
และไอเปนเลือด และทัง้ 4 คนมีน้ำในชองปอด ซึง่
มีอาการเปนมานานกวา 1 เดือน อาการคลาย
อาการของวัณโรคปอดหรือมะเร็งปอด แตที่นา
สังเกตคือผูปวยพยาธิใบไมในปอดมีอาการไม
รุนแรงแมจะมีน้ำในชองปอดจำนวนมากซึ่งนา
จะเปนจุดที่แตกตางกับวัณโรคปอดหรือมะเร็ง
ปอด ซึ่งตรงกับการรายงานผูปวยเด็กหลายคนที่
มักมีอาการไมรนุ แรง ไมมนี ้ำหนักตัวลด หรือการ
เจริญเติบโตผิดปกติ13,15 รายงานผูปวยเด็กที่เปน
พยาธิใบไมในปอดจากเกาหลีพบวาอาการไอ
และ wheezing เปนอาการแสดงแรกของผูปวย
เด็ก15 การศึกษานี้พบผูปวย 1 คนมีอาการทาง
ระบบทางเดินอาหาร คือ ปวดทอง มีน้ำในชองทอง
ตับโต นำมากอนอาการไอ การตรวจเอกซเรย

คอมพิวเตอรปอดและชองทองพบน้ำในชองปอด
จำนวนมากและพบ cluster of small ill defined
poor enhancing nodules บริเวณตับทั้งกลีบซาย
และขวา ซึ่ ง เข า ได กั บ อาการของ abdominal
paragonimiasis ตรงกับที่เคยมีรายงานไวในตาง
ประเทศ16-17 ซึง่ อาการและอาการแสดงทีพ่ บไดไม
บอย เกิดจากการที่พยาธิเดินทางไปฝงตัวตาม
อวัยวะในชองทอง และกอนในอวัยวะในทอง
เหลานีย้ บุ ไปหลังการรักษาดวย praziquantel
การศึกษานีพ้ บผปู ว ย 2 คนมาดวยกอนไม
เคลื่อนที่บริเวณผิวหนังรวมกับอาการทางปอด
และน้ำในชองปอด โดยผปู ว ยคนหนึง่ พบไขพยาธิ
จากของเหลวในกอน สอดคลองกับรายงาน
สวนใหญของ cutaneous paragonimiasis ที่พบ
ตั ว พยาธิ จ ากก อ นที่ ผิ ว หนั ง ผู ป ว ย18-20 แต ก็ มี
รายงานผู ป ว ยของประเทศไทยมี ก อ นบริ เ วณ
คอลักษณะเปน granulomatous nodule แตไม
พบตัวพยาธิ ซึง่ กอนเกิดจากปฏิกริ ยิ าตอไขพยาธิ21
และเปนกรณีที่คลายกับผูปวยในการศึกษานี้ที่
พบไขแตไมพบตัวพยาธิ
ในการศึกษานี้ลักษณะทางรังสีปอดของ
ผปู ว ยทัง้ หมดพบวามี pleural effusion โดย 2 คนมี
massive pleural effusion สวนอีก 2 คนมีลกั ษณะ
mixed alveolar and reticular infiltration at
bilateral perihilar region มี ลั ก ษณะคล า ย
กับรายงานของผูปวยเด็ก 3 คนจากจังหวัดตาก7
นอกจากนีย้ งั มีการศึกษามากมายเกีย่ วกับ radiological
finding ของผปู ว ยทีเ่ ปนพยาธิใบไมในปอด เชน
ในประเทศไทยมีรายงานการศึกษาในผปู ว ย 38 คน
ในป พ.ศ. 250222 พบวา ring shadow ในภาพรังสี
เปนลักษณะที่พบไดบอยที่สุดของภาพรังสีโรค
พยาธิใบไมในปอด การศึกษาผูปวย 71 คนใน

พุทธชินราชเวชสาร ปที่ ๒๕ ฉบับพิเศษ ๒ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๑

เกาหลี23 พบวาภาพรังสีปอดของผูปวยโรคพยาธิ
ใบไมในปอดมี pulmonary lesion รอยละ 83 และ
pleural lesion รอยละ 61 และ CT scan พบลักษณะ
เฉพาะของโรค คือ migratory track ทีเ่ กิดจากการ
เดิ น ทางของพยาธิ ส ว นอี ก รายงานหนึ่ ง ของ
ประเทศเกาหลีศกึ ษา CT scan ของปอดในผปู ว ย
31 คน24 พบวาลักษณะทีเ่ ฉพาะของโรค คือ focal
fibrotic pleural thickening adjacent to a
pulmonary nodule อีกการศึกษาหนึง่ ในประเทศ
ญีป่ นุ ถึงลักษณะอาการและภาพรังสีปอดและ CT
scan ของผปู ว ยพยาธิใบไมในปอด 13 คน25 พบ
parenchymal lesion รอยละ 92 และ pleural lesion
รอยละ 62 และพบลักษณะของ solitary nodule
รอยละ 62 ซึ่งคลายลักษณะของมะเร็งปอดหรือ
วัณโรค
การศึกษานีพ้ บวาผปู ว ยทัง้ หมดมี eosinophilia
ซึ่งเปนตัวชี้บงถึงการติดพยาธิไดอยางหนึ่ง มี
ผรู ายงานวาระดับของ eosinophilia ในโรคพยาธิ
ใบไมในปอดมักอยูที่รอยละ 10-30 จากจำนวน
เม็ดเลือดขาว 10,000-20,000/ลบ.มม.25-26และ
ภาวะ eosinophilia เปนผลมาจาก IL-5 ซึ่งเปน
mediator สำคัญในการกระตนุ การสรางเม็ดเลือดขาว
eosinophil27 ผูปวยที่ติดเชื้อพยาธิในปอดมักมี
eosinophilia รวมกับระดับ IL-5 เพิม่ ขึน้
การศึกษานี้พบวาผูปวยทั้งหมดมีระดับ
albumin ในเลือดปกติ และระดับ globulin เพิม่ ขึน้
มีผลใหเกิดการผกผันของสัดสวน albumin ตอ
globulin ซึ่งตรงกับที่มีรายงานในผูปวยเด็ก 8
คนในเกาหลี15 ทั้ ง นี้ เ ป น ผลจากร า งกายสร า ง
immunoglobulin เพือ่ ตอตานการติดเชือ้ 28-29
ผปู ว ยในการศึกษานีไ้ ดรบั การตรวจ pleural
biopsy 2 คนซึง่ ลักษณะของเยือ่ หมุ ปอดของทัง้ 2
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คนมีลักษณะของ granulomatous ที่เกิดจากการ
รวมตัวของ fibroblast, leukocyte โดยผูปวย
คนหนึง่ พบไขพยาธิ สวนอีกคนหนึง่ ไมพบไขพยาธิ
แตมลี กั ษณะ patchy hemorrhage ทัง้ 2 คนไมพบ
eosinophilic infiltration นัน่ คือการตรวจชิน้ เนือ้
เยื่อหุมปอดยังไมมีความไวมากพอที่จะนำมาใช
เพือ่ ชวยวินจิ ฉัย
การศึกษานี้พบวาผูปวยคนหนึ่งที่ตรวจ
ไมพบไขหรือตัวพยาธิจากน้ำในชองปอดแตตรวจ
ทางน้ำเหลืองวิทยาเพือ่ หาโรคโดยใชวธิ ี immuno
blotting ซึง่ เปนการตรวจหาปฏิกริ ยิ าแอนติบอดีที่
จำเพาะชนิด IgG ของผปู ว ยตอชิน้ โพลีเปปไทดที่
มีน้ำหนักขนาด 31.5 kDa ของสารสกัดจากลำตัว
และสารคัดหลัง่ ของพยาธิตวั เต็มวัย Paragonimus
heterotremus30 ใหผลบวก ซึง่ วิธนี มี้ คี วามไวและ
ความจำเพาะรอยละ 10031 นอกจากนี้ยังมีวิธี
ตรวจหาแอนติบอดีทจี่ ำเพาะตอแอนติเจนทีท่ ำให
บริสุทธิ์ดวยโดยโมโนโคลนอลโดยวิธี ELISA
และ dot-ELISA ไดผลความไวรอยละ 100, ความ
จำเพาะรอยละ 9732 ซึ่งการตรวจทางน้ำเหลือง
วิ ท ยาที่ พั ฒ นาไปอย า งมากในป จ จุ บั น ช ว ยให
แพทยสามารถวินิจฉัยโรคใบไมในปอดไดแม
จะไมพบไขพยาธิหรือตัวพยาธิจากเสมหะหรือ
น้ำในชองปอด ซึง่ การเอาเสมหะออกมาตรวจใน
เด็กเปนเรือ่ งทีเ่ ปนไปไดยาก และการตรวจพบไข
หรือตัวพยาธิในน้ำชองปอดมีความไวต่ำ ดังผปู ว ย
คนที่ 4 ของการศึกษานีซ้ งึ่ เปน propable case หาก
ไดสงตรวจทางน้ำเหลืองวิทยานาจะใหผลบวก
เชนเดียวกัน
ผูปวยทั้ง 4 คนไดรับการรักษาดวยยา
praziquantel 75 มก./กก./วัน เปนเวลา 2 วัน
ผลการรั ก ษาผู ป ว ยคนที่ 1 ต อ งได รั บ การทำ
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decortication ถึง 2 ครัง้ แมวา จะไดรบั ยาไปแลว
กอนการผาตัดครัง้ ที่ 2 ประมาณ 1 เดือน สอดคลอง
กับการศึกษาหนึ่งของประเทศญี่ปุน25 ซึ่งพบวา
ผปู ว ย 1 คนจาก 13 คนตองไดรบั การทำ decortication เชนกัน แตรายงานสวนใหญการรักษาดวย
ยาเพียงอยางเดียวไดผลดี การศึกษาของประเทศ
ไทยทีไ่ ดทำในจังหวัดพิษณุโลกเมือ่ ป พ.ศ. 25318
ถึงประสิทธิผลของการรักษาดวย praziquantel
เมือ่ ครบ 1 เดือนพบวาถาใหยาขนาด 50 มก./กก.
1 ครั้งไดผลรอยละ 75 ถาใหยา 25 มก./กก.
วันละ 2 ครัง้ 2 วัน ไดผลรอยละ 81 ถาให 25 มก./
กก. วันละ 3 ครัง้ 2 วัน ไดผลรอยละ 90 แตปจ จุบนั
ตำราสวนใหญแนะนำใหยาในขนาด 75 มก./กก./
วัน เปนเวลา 2-3 วัน แตในคนทีม่ พี ยาธิจำนวน
มากอาจตองใหยาซ้ำ33 การศึกษาการประเมินการ
รักษาในประเทศเกาหลี34 พบวาตองใชเวลาหลาย
เดือนภาพถายรังสีจงึ ดีขนึ้ สวนอาการตาง ๆ จะดี
ขึน้ ในเวลา 2-3 สัปดาห ผปู ว ยคนที่ 1 นีม้ คี วาม
เปนไปไดวา หากรอผลการรักษานานกวานีผ้ ปู ว ย
อาจไมจำเปนตองรับการผาตัดครัง้ ที่ 2 สวนผปู ว ย
คนที่ 2 และ 3 อาการดีขนึ้ ภายใน 1 เดือนหลังจาก
กินยา สวนผปู ว ยคนที่ 4 อาการดีขนึ้ และบานไกล
เปนเหตุใหผูปวยไมมาตามนัด จึงตองติดตาม
ผลการรักษาทางโทรศัพท
สรุป
แพทยควรคิดถึงโรคพยาธิใบไมในปอด
ในผปู ว ยทีม่ าดวยอาการของน้ำในชองปอดและมี
อาการทางระบบหายใจที่เรื้อรัง รวมถึงอาจมี
อาการนอกปอดร ว มด ว ย โดยพิ จ ารณาถึ ง ภู มิ
ลำเนา วัฒนธรรมเกี่ยวกับการกินอาหาร การ
ตรวจเลือด การตรวจหาไขพยาธิในเสมหะ หรือ
น้ำในชองปอด การสงตรวจทางน้ำเหลืองวิทยา

ชวยใหการวินิจฉัยไดแมนยำ และควรสำรวจ
แหลงระบาดของโรคพยาธิใบไมในปอดในเขต
พื้นที่เหลานี้ รวมทั้งการใหความรูแกชาวบาน
เกีย่ วกับสุขอนามัยในการกินอาหารเพือ่ จะไมเกิด
โรคนีข้ นึ้ อีก
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