
43

Interesting Case

รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า 

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Pleuropulmonary and Meningitis Caused by 

Gnathostomiasis

ประวัติและการตรวจร่างกาย
	 ผู้ชายอายุ 47 ปี อาชีพรับราชการครู พบ

แพทย์ด้วยอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงเหมือนมี

อะไรมาแทงที่ศีรษะ บริเวณต้นคอและขมับ 2 ข้าง 

มา 3 วัน โดย 1 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ผู้ป่วยมีอาการ

ไอแหง้ๆ ไมม่เีสมหะ หอบเหนือ่ยมาก ไปพบแพทย์

โรงพยาบาลชุมชน ตรวจพบ pleural effusion ที่

ปอดทั้ง 2 ข้าง ได้ส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ทรวงอก พบ bilateral pleural effusion และ 

peri-hilar node enlargement แพทย์วินิจฉัย

เบื้องต้นว่าเป็น tuberculosis pleural effusion 

ให้การรักษาด้วยยาต้านวัณโรคแต่อาการไม่ดี

ขึ้น ผู้ป่วยจึงมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาล

ศรีนครินทร์

 ประวัติอดีตผู้ป่วยไม่มีโรคประจำาตัว ชอบ

รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ เป็นประจำาทั้งเนื้อวัว

ดิบ หอยดิบ ปฏิเสธประวัติแพ้ยา

 การตรวจร่างกาย สัญญาณชีพปกติ ระดับ

ความรู้สึกตัวปกติ ตรวจไม่พบต้นคอแข็งตึง การ

ตรวจรา่งกายระบบประสาทอืน่ๆ ปกต ิระบบทัว่ไป

ตรวจพบ decreased breath sound ที่ชายปอด

ทั้ง 2 ข้าง ไม่พบรอยโรคใดๆ ที่ผิวหนัง การตรวจ

อื่นๆ ไม่พบความผิดปกติ

 ผลการตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการ 

complete blood count (CBC) ตรวจพบ white 

blood cell 7020 cell/ml, eosinophil 18% 

เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะรุนแรงแบบ

เฉียบพลัน มีประวัติรับประทานอาหารดิบ และ 

CBC ตรวจพบ eosinophilia แพทย์จึงให้การ

วินิจฉัย eosinophilic meningitis  จึงเจาะตรวจ

นำ้าไขสันหลัง พบ ความดันเปิด 345 มม.นำ้า เม็ด

เลอืดขาว 1280 ตวัตอ่ซซี ีeosinophil 66% โปรตนี 

100 มก./ดล. ระดับนำ้าตาล 50 มก./ดล. ระดับนำ้า

ตาลในเลือด 100 มก./ดล. แพทย์ได้เจาะระบาย
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นำ้าไขสันหลังออกประมาณ 10 ซีซี ความดันปิด  

165 มม.นำ้า

 อาการผู้ป่วยดีขึ้นมากหลังจากเจาะระบาย

นำ้าไขสันหลัง ได้เอกซเรย์ปอดซำ้าพบ pleural 

effusion ลดลงอย่างมาก และเมื่อติดตามที่ 3 

สปัดาห ์พบวา่อาการผูป้ว่ยหายดเีปน็ปกต ิpleural 

effusion หายดีหมด โดยไม่ได้ให้ยาต้านวัณโรค 

เนือ่งจากแพทยว์นิจิฉยัวา่ pleural effusion ทีเ่กดิ

ขึ้นก็น่าจะมีสาเหตุจาก parasite เช่นเดียวกัน

 ผลการตรวจนำ้าไขสันหลังแอนตี้บอดี้ต่อ 

Gnathostomiasis ให้ผลบวก ผลตรวจอื่นๆ ให้

ผลลบ ผู้ป่วยรายนี้จึงสรุปการวินิจฉัย eosino-

philic meningtis and pleuropulmonary in-

volvement 

วิจารณ์
 ผูป้ว่ยรายนีม้าพบแพทยด์ว้ยอาการผดิปกติ

ของ 2 ระบบ คือ 1. ระบบทางเดินหายใจ และ 2. 

ระบบประสารทส่วนกลาง

 1. อาการผิดปกติระบบทางเดินหายใจ  

ผู้ป่วยมีอาการไอแห้งๆ หอบเหนื่อย ตรวจพบ 

pleural effusion จำานวนไม่มากที่ชายปอด 2 ข้าง 

และยังพบ peri-hilar node enlargement ซึ่ง

ยนืยนัโดยการตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรท์รวงอก 

ซึ่งเบื้องต้น แพทย์คิดถึงการติดเชื้อ วัณโรคของ

เยื้อหุ้มปอด จึงให้ยาต้านวัณโรค แต่อาการไม่ดี

ขึ้น และมีอาการปวดศีรษะมากขึ้นจึงมาพบแพทย์

 2. อาการผิดปกติระบบประสาทส่วนกลาง 

ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะรุนแรง ถึงแม้จะตรวจไม่

พบความผิดปกติ แต่เนื่องจากอาการปวดศีรษะที่

รนุแรงและเปน็ขึน้มาอยา่งรวดเรว็ แพทยจ์งึคดิถงึ

ภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ร่วมกับผลการตรวจ 

CBC พบภาวะ eosinophilia มีประวัติชอบรับ

ประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ เป็นประจำา จึงคิดถึง

ภาวะ eosinophilic meningitis 

 ผลการตรวจนำา้ไขสนัหลงัพบ eosinophilic 

meningitis แอนตีบ้อดีต้อ่ Gnathostomiasis ให้

ผลบวก เป็นการยืนยันการวินิจฉัยภาวะ eosino-

philic meningitis 

 อาการผู้ป่วยดีขึ้นอย่างมากหลังจากการ

เจาะนำ้าไขสันหลังออกมา เพื่อลดความดันใน

โพรงกะโหลกศีรษะ โดยไม่ได้ให้ยาใดๆ และเมื่อ

เอกซเรยป์อดซำา้ พบวา่นำา้ในเยือ้หุม้ปอดและ peri-

hilar node ทีโ่ต กห็ายไปหมด ซึง่นา่จะสรปุไดว้า่นำา้ 

ในเนื้อเยื่อหุ้มปอดและ peri-hilar nodeโตที่เกิด

ขึน้นัน้มสีาเหตจุากการตดิเชือ้ Gnathostomiasis 

เช่นเดียวกับเยื่อหุ้มสมอง

 ภาวะ pleuropulmonary และ meningitis 

จากการตดิเชือ้ Gnathostomiasis	เปน็ภาวะทีพ่บ

ได้ไม่บ่อย การวินิจฉัยจากประวัติการรับประทาน

อาหารสุกๆ ดิบๆ อาการผิดปกติทางคลินิกของ

ระบบที่พบ เช่น larva migrans, meningitis, 

intracerebral หรือ subarachnoid hemor-

rhage, pleural effusion, pulmonary lesion 

และ visceral organ อืน่ๆ กพ็บได ้ขึน้อยูก่บัพยาธิ

ไชผ่านอวัยวะใด การตรวจทางอิมมูโนวิทยาก็จะ

ช่วยยืนยันการวินิจฉัยได้อย่างดี
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 การรักษาขึ้นกับอาการของผู้ป่วย อาจเป็น

เพียงรักษาตามอาการหรือต้องให้ยาฆ่าพยาธิ เช่น 

albendazole ผู้ป่วยรายนี้ให้การรักษาโดยการ

เจาะนำ้าไขสันหลังออกเพื่อลดอาการปวดศีรษะ 

ส่วนนำ้าในเนื้อเยื่อหุ้มปอดนั้นหายไปได้เอง จึงไม่

ได้เจาะระบายออก

สรุป
 ภาวะการติดเชื้อ Gnathostomiasis ในผู้

ป่วยที่รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ยังพบได้บ่อย 

จึงควรนึกถึงภาวะดังกล่าวในผู้ป่วยที่มีอาการ

ผิดปกติของระบบต่างๆ ร่วมกับตรวจพบภาวะ  

eosinophilia 
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